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Įvadas
Tarptautinis radiologinės saugos komitetas (ICRP) rekomenduoja du pagrindinius pacientų radiacinės saugos
principus: praktinės veiklos pagrįstumo ir saugos optimizavimo atsižvelgiant į rekomenduojamuosius diagnostikos apšvitos lygius. Šie principai perkelti į oficialiąją EURATOM direktyvą.
Pagrįstumas yra pirmasis žingsnis radiacinei saugai užtikrinti. Jokia diagnostinė apšvita nėra pagrįsta neturint
klinikinės motyvacijos, nepaisant to, kad padaryti labai geros kokybės vaizdai. Kiekvienas tyrimas turi būti naudingas pacientui. Jis taikomas tik tikintis, kad turės įtakos efektyviam gydytojo sprendimui dėl diagnozės, paciento
priežiūros ir gydymo bei galutiniam rezultatui.
Pagrįstumas taip pat reiškia, kad būtino rezultato negalima pasiekti kitais metodais, kuriuos taikant rizika pacien
tui būtų mažesnė.
Pagrįstumui užtikrinti turi būti parenkama tinkama vaizdo gavimo procedūra, t. y. jos rezultatas bus pakartojamas, pakankamo jautrumo, aiškumo ir tikslumo, prognozuojamos vertės atsakant į konkretų klinikinį klausimą.
Pagrįstumo principas taip pat reikalauja, kad visą klinikinę atsakomybę už tyrimą prisiimtų tinkamai apmokytas,
radiologinę įrangą ir radiacinę saugą išmanantis bei kompetentingos institucijos pripažintas asmuo – paprastai gydytojas radiologas. Jis turėtų artimai bendradarbiauti su tyrimą paskyrusiu gydytoju, kad galėtų numatyti tinkamiausią
paciento priežiūros ir gydymo procedūrą. Atsakingasis asmuo tais atvejais, kai tai galima, gali perduoti atsakomybę
atlikti tyrimą kvalifikuotam, tinkamai apmokytam ir patyrusiam rentgenotechnologui (rentgeno laborantui).
Suaugusiųjų ir vaikų siuntimo kriterijų nuorodos pateikiamos Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 689 (5) ir
757 (6) pranešimuose. Nuorodas, kaip geriausiai pasinaudoti radiologijos skyriumi, parengė Londono karališkasis
radiologų koledžas (7a) ir Vokietijos federalinė medicinos valdyba (7b).
ICRP ne rekomenduoja nustatyti pacientų apšvitos dozių ribas atliekant diagnostinius tyrimus, o atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti laikomasi rekomenduojamųjų diagnostinių apšvitos lygių, padedančių optimizuoti medicininę apšvitą. Jei kartą diagnostinis tyrimas buvo kliniškai pagrįstas, numatyta vaizdo gavimo procedūra turi būti
optimizuota. Skiriami trys svarbiausieji optimalaus jonizuojančiosios spinduliuotės naudojimo aspektai:
ÂÂ diagnostinė rentgenografinio vaizdo kokybė;
ÂÂ paciento apšvitos dozė;
ÂÂ rentgenografinės technikos parinkimas.
Šiose rekomendacijose patariama, kaip tinkamai numatyti ir įvertinti minėtus tris aspektus. Įvertinti visas rentgenodiagnostikos procedūras būtų nepraktiška, todėl turėtų būti parinkti tie tyrimai, kurie yra labai dažni ir (ar)
svarbūs apšvitos dozės požiūriu. Tai krūtinės ląstos, kaukolės, stuburo juosmens dalies, dubens ir šlapimo šalinimo
sistemos tyrimai.

Tikslas
Šių rekomendacijų siekiai:
ÂÂ reikiama vaizdo kokybė, palyginama visose Europos šalyse;
ÂÂ rentgenograma atliekama esant pagrįstai mažai paciento apšvitos dozei.
Rekomendacijose taip pat pateikiami tikslios radiologinės vaizdo interpretacijos pagrindai.
Šios Europos rekomendacijos pirmiausiai skirtos techniniams ir klinikiniams darbuotojams, atliekantiems ir aprašantiems rentgenogramas. Jos naudingos ir asmenims, kurie konstruoja ir aptarnauja rentgenodiagnostikos įrangą ar rengia technines specifikacijas ir organizuoja pirkimus.
Šios rekomendacijos atstoja pasiekiamus geros praktikos standartus, kurie gali būti naudojami kaip tolesnės
radiologų profesinių draugijų rekomendacijų plėtros pagrindas.
Diagnostiniai reikalavimai – tai konkretaus rentgenografijos tyrimo vaizdo kriterijai, kuriuos turi atitikti
gautasis standartinės kokybės vaizdas. Šie reikalavimai nėra skirti konkrečios klinikinės indikacijos tinkamumui
apibrėžti.
Paciento apšvitos dozės kriterijai yra išreikšti rekomenduojamųjų diagnostikos apšvitos lygių dydžių reikšmėmis, nustatytomis ties trečiąja kvartile (75 percentile) kiekvienam rentgenografijos tyrimui ir aprašytomis
ankstesnėse Europos pacientų dozių apžvalgose. Šie dozės kriterijai yra skirti tam, kad būtų nedelsiant išsiaiškintos priežastys, jei jie viršijami, ir imtasi korekcinių veiksmų pacientų gaunamoms dozėms sumažinti. Rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai turėtų būti kaip dozių riba, nuo kurios siekiama mažinti dozes taikant
ALARA principą.
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*Lietuvoje nustatytų pacientų apšvitos dozės kriterijų, rekomenduojamųjų diagnostikos apšvitos lygių dydžių
reikšmės gautos atlikus pacientų gaunamos apšvitos dozių tyrimus.
Šiose rekomendacijose pateikti geros rentgenografinės įrangos pavyzdžiai yra parengti remiantis Europoje
atliktais kokybės kriterijų tyrimų rezultatais. Pasiekti, kad rentgenodiagnostikos tyrimas atitiktų čia pateiktus vaizdo ir paciento apšvitos dozės kriterijus, pavyko naudojant šią rekomenduojamąją rentgenografinę techniką.
Norint paskatinti naudotis šiomis rekomendacijomis, vaizdo kriterijai pateikiami taip, kad juos būtų galima įvertinti vizualiai nenaudojant objektyvių fizikinių matavimų, kuriems atlikti reikia sudėtingos įrangos, o jos paprastai
daugelis rentgeno skyrių neturi. Tačiau norint įvertinti, kaip laikomasi pacientų apšvitos dozių kriterijų, atliekami
specialūs atitinkamų asmenų grupių dozių matavimai. Matavimo metodai pateikti priede.

Bendrieji geros vaizdo kokybės principai
Šioje dalyje minimi bendrieji principai yra įprasti atliekant rentgenografijos tyrimus. Visi darbuotojai, susiję su
rentgenografijos tyrimais, turėtų juos išmanyti. Specifiniai aspektai šiose rekomendacijose detaliau neaptariami.
Vaizdo anotacija. Ant filmo turi būti aiškiai ir įskaitomai užrašyti paciento identifikacijos duomenys, tyrimo
data, pozicijos žymės ir įrangos pavadinimas. Šie įrašai neturi dengti diagnostikai svarbių rentgenogramos vietų.
Taip pat turėtų būti galimybė identifikuoti procedūrą atlikusį rentgeno technologą (rentgeno laborantą).
Rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolė. Kokybės kontrolės programos dozės požiūriu sudaro esminę efektyvios radiologinės praktikos dalį. Tokios programos turi būti parengtos kiekvienam rentgenodiagnostikos
įrenginiui ir turi apimti pagrindinius fizikinius ir techninius parametrus, susijusius su konkrečiais rentgenologiniais
tyrimais. Ribinės šių parametrų vertės ir bandymų tikslumas reikalingi įprasminant šių rekomendacijų dalį „Geros
rentgenografinės įrangos pavyzdžiai“.
Paciento padėties nustatymas. Tinkama paciento padėtis yra svarbu bet kuriam sėkmingam rentgenodiag
nostikos tyrimui. Įprastinis padėties nustatymas gali keistis esant ypatingoms klinikinėms aplinkybėms, išryškinant
reikiamas detales. Už tinkamą paciento padėtį atsako asmuo, tiesiogiai atliekantis tyrimą. Paciento imobilizavimas
taip pat gali turėti didelės įtakos geram vaizdui. Mokymo ir audito programose, įvairiapusio įvertinimo metu šiai
daliai taip pat turi būti skiriama dėmesio.
Rentgeno spinduliuotės pluošto ribojimas. Vaizdo kokybė pagerėja, o paciento gaunama apšvitos dozė sumažėja mažinant rentgeno spinduliuotės pluošto plotą iki reikalingo diagnostinei informacijai gauti. Rentgeno
spinduliuotės pluošto ribojimas padeda apsaugoti radiobiologiškai jautrius organus nuo pirminės spinduliuotės
pluošto apšvitos, kur tai yra įmanoma. Jokiu būdu spinduliuotės pluoštas neturi kristi už vaizdo imtuvo ribų. Pageidautina, kad rentgenogramoje aiškiai matytųsi rentgeno spinduliuotės pluošto ribos. Automatinis spinduliuotės
ribojimo įtaiso naudojimas padėtų tinkamai riboti rentgeno spinduliuotės pluoštą.
Apsaugos priemonės. Užtikrinant radiacinę saugą turi būti naudojamos standartinės radiobiologiškai jautrių
organų ir audinių apsaugos priemonės. Reproduktyvaus amžiaus pacientų tyrimų metu turi būti naudojamos sėk
lidžių arba kiaušidžių apsaugos priemonės, kai šie organai yra arti pirminės spinduliuotės pluošto.
Ekspozicijos parametrai. Turi būti žinomi ir teisingai naudojami tinkami ekspozicijos parametrai, tokie kaip
anodinė įtampa, nominali židinio dėmės vertė, vamzdžio filtras, atstumas nuo židinio iki filmo, nes nuo šių paramet
rų priklauso pacientų gaunama apšvita ir vaizdo kokybė. Nuolatiniai rentgeno aparato parametrai, kaip bendrasis
filtras ir tinklelio charakteristikos, taip pat turi būti įvertinti.
Filmo ir ekrano sistema. Filmo ir ekrano sistemos jautrumas apibūdinamas greičiu (ISO 9236-1, DIN 6867,
1 dalis (1995)). Filmo ir ekrano sistemos greitis yra vienas iš kritiškiausių faktorių, turinčių įtakos paciento gaunamai apšvitos dozei. Pastebėta, kad kiekvienos filmo ir ekrano sistemos jautrumas gali skirtis, keičiantis rentgeno spinduliuotės energijai. Dėl to šiose rekomendacijose naudojama apytikslė greičio klasių kategorizacija
(nominalios greičio klasės). Rekomenduojama išsimatuoti tikrąjį kiekvienos filmo ir ekrano sistemos greitį standartinėmis sąlygomis, panašiomis į esamas atliekant tyrimą, ir įvertinti, kiek šios vertės skiriasi nuo gamintojo
deklaruojamų verčių.
Filmo juodumas (tamsumas). Filmo juodumas (optinis tankis) turi didelės įtakos vaizdo kokybei. Tokios pačios
rentgenografinės projekcijos atveju jis priklauso nuo daugelio faktorių: apšvitos dozės, spinduliuotės kokybės, paciento dydžio, rentgenografinės įrangos, vaizdo imtuvo jautrumo ir filmų ryškinimo. Filmo juodumas apibūdinamas rentgeno filmo optiniais tankiais. Klinikinis rentgenografinis vidutinių optinių tankių (D) intervalas paprastai
yra tarp D = 1 ir D = 1,4 . Filmo pagrindo ir šydo optinis tankis neturėtų viršyti D = 0,25. Diagnostikai svarbių filmo
dalių optiniai tankiai turėtų būti 0,5–2,2 intervale.
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Bendrasis tankis, didesnis už filmo pagrindą ir šydą, lengvai išmatuojamas ir jį reikia nuolat matuoti. Objektyvus
paciento filmo optinio tankio matavimas reikalauja šiek tiek sąnaudų, todėl yra nepraktiškas kasdieniame darbe.
Netgi išorinėse kokybės kontrolės programose vertintojai remiasi subjektyviu vertinimu ir bendruoju įspūdžiu, o
ne matavimų rezultatais. Daug tikslesniam įvertinimui turėtų būti tikrinamas vienas arba keli tam tikros rentgenografinės projekcijos kritiniai taškai, kuriuose konkrečios anatominės struktūros optinis tankis ir kontrastas išsiskiria
iš aplinkinio vaizdo ir gali būti išmatuojamas.
Filmo juodumas priklauso ir nuo radiologo. Tamsesnis filmas gali asocijuotis su santykinai didele paciento apšvitos doze. Dėl šios priežasties tamsesnio filmo poreikis turi būti aiškiai pagrįstas. Nustačius, kad filmas per tamsus,
prieš priimant sprendimą pakartoti tyrimą reikia įvertinti ryškioje taškinėje šviesoje.
Rentgenografinės vieno tyrimo ekspozicijos. Gaunant vieno tyrimo reikiamą diagnostinę informaciją rentgenografinių ekspozicijų skaičius turėtų būti minimalus.
Filmų ryškinimas. Optimalus rentgenografinių filmų ryškinimo procesas yra svarbus ir diagnostinei vaizdo kokybei, ir paciento gaunamai apšvitos dozei. Filmų ryškinimo procesoriai turi būti naudojami optimaliomis darbo
sąlygomis, todėl jų priežiūra turi būti atliekama reguliariai ir dažnai (t. y. kasdien), kaip nustatyta kokybės kontrolės
procedūrose. Tinkamų vaizdų darymas nebūtinai rodo optimalų darbą, pavyzdžiui, gali būti nustatyta per žema
ryškalo temperatūra.
Vaizdų vertinimo sąlygos. Tinkamas vaizdo kokybės įvertinimas ir tikslus rentgenogramos diagnostinės informacijos aprašymas galimas laikantis žemiau išvardytų reikalavimų:
ÂÂ šviesos, krentančios į stebėtojo akis, intensyvumas turėtų būti apie 100 cd/m2. Tai galima pasiekti, kai negatoskopo skaistis yra nuo 2 000 iki 4 000 cd/m2, o filmų optinių tankių intervalas yra nuo 0,5 iki 2,2;
ÂÂ negatoskopo šviesa turi būti baltos arba melsvos spalvos ir homogeniška;
ÂÂ turi būti reikiamos priemonės šviesos plotui iki rentgenogramos ploto sumažinti siekiant išvengti akinimo;
ÂÂ turi būti priemonės, skirtos rentgenogramoje esančioms vaizdo detalėms padidinti. Šios priemonės turėtų
didinti 2 arba 4 kartus, kad būtų galima įžiūrėti mažesnes nei 0,1 mm dydžio detales;
ÂÂ ypač tamsiems rentgenogramos plotams vertinti papildomai turi būti įrengtas taškinis šviesos šaltinis su
rainelės tipo diafragma, kurio skaistis būtų bent 10 000 cd/m2;
ÂÂ svarbu, kad vaizdų vertinimo patalpoje būtų silpnas aplinkos apšvietimas.
Netinkamų filmų analizė. Vertinti netinkami filmai turi būti renkami, analizuojamos jų netinkamumo priežastys ir imamasi priemonių, kaip to išvengti ateityje.

Patarimai, kaip diegti rekomendacijas
Pateikti kokybės kriterijai yra skirti kelioms rentgenografinėms projekcijoms, dažniausiai kasdien atliekamiems
rentgenodiagnostikos tyrimams. Jie taikomi suaugusiems vidutinio svorio pacientams (70 kg), paprastai turintiems (dažniausiai) simptomų, dėl kurių reikia atlikti tyrimą. Šiais kokybės kriterijais naudojasi gydytojai radiologai,
rentgeno technologai (rentgeno laborantai) ir medicinos fizikai, tikrindami viso vaizdo gavimo proceso kasdienę
veiklą.
Tačiau šie kokybės kriterijai negali būti naudojami visais atvejais. Kai žinomos klinikinės indikacijos, gali būti
priimtinas ir blogesnės kokybės vaizdas, bet tai visada turi būti susiję su mažesne paciento apšvita.
Jokiomis aplinkybėmis vaizdas, kuris atitinka visus klinikinius reikalavimus, bet nevisiškai atitinka
vaizdo kriterijus, neturėtų būti laikomas atmestu (netinkamu).
Kiekvienos rentgenografinės projekcijos kokybės kriterijai yra sudaryti iš trijų dalių.
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1. Diagnostiniai reikalavimai
Vaizdo kriterijai. Šiose rekomendacijose išdėstyti vaizdo kriterijai daugeliu atvejų tiksliai atspindi svarbias
anatomines struktūras, kurios turėtų matytis rentgenogramoje nustatant diagnozę. Kai kurie šių kriterijų iš esmės
priklauso nuo tinkamos paciento padėties nustatymo ir bendravimo su juo, kiti kriterijai apima techninį vaizdo
gavimo sistemos darbą. Vaizdo kriterijų nustatymo ir techninės priklausomybės supratimas skatina toliau domėtis
faktoriais, nuo kurių priklauso vaizdo kokybė. Tai turėtų pagerinti esamos ir naujos arba modifikuotos rentgenografinės įrangos audito mechanizmus ir rentgenodiagnostikos specialistų mokymo programas.
Kiekybiniai patarimai dėl šių esminių struktūrų būtino matomumo laipsnio pateikiami dalyje „Vartojamų terminų apibrėžimai“. Šiais kriterijais gali remtis gydytojai radiologai, vizualiai vertindami rentgenogramos vaizdo
kriterijus bei rentgenografinių procedūrų audito skyriuje metu.
Svarbios vaizdo detalės. Pateikiama kiekybinės informacijos apie tai, kokios svarbios mažiausios anatominės
detalės turi matytis rentgenogramoje. Kai kurios šios anatominės detalės yra patologinės, todėl jų gali ir nebūti.

2. Paciento apšvitos dozės kriterijai
Čia pateikiamos kiekvienos rentgenografijos procedūros metu vidutinio svorio pacientų gaunamos paviršiaus
įėjos dozės rekomenduojamosios vertės Europoje.
*Pateikiamos kiekvienos rentgenografijos procedūros metu vidutinio svorio pacientų gaunamos paviršiaus įėjos dozės bei dozės ir ploto sandaugos rekomenduojamosios vertės Lietuvoje.

3. Geros rentgenografinės įrangos pavyzdžiai
Pavyzdžiuose pateikti rentgenografinės įrangos parametrai, nustatyti gaunant gerus visus kokybės kriterijus
atitinkančius vaizdus. Taip pat pateikti reikalingi tinkamų papildomų priemonių rinkiniai, geometrinės sąlygos,
rentgenografinės įrangos apkrovos faktoriai. Jei gydytojas radiologas ar rentgenotechnologas (rentgeno laborantas) mato, kad negali gauti vaizdų, atitinkančių diagnostinius reikalavimus, ar viršija paciento gaunamos apšvitos
reikalavimus, šie geros rentgenografinės technikos pavyzdžiai turėtų padėti pagerinti techniką.

7

Vartojamų terminų apibrėžimai
1. Diagnostiniai reikalavimai
Vaizdo kriterijai. Vaizdo kriterijai rodo atvaizduotų anatominių struktūrų būdingų požymių atitinkamą
matomumo laipsnį. Šiuo metu nėra priimtų tarptautinių matomumo laipsnių apibrėžimų. Šiose rekomendacijose naudojami tokie matomumo laipsniai:
ÂÂ vizualizacija: matoma būdingų požymių, tačiau detalės nėra visiškai atvaizduotos – požymiai
tiesiog matomi;
ÂÂ atvaizdas: anatominių struktūrų detalės matomos, bet nebūtinai aiškiai apibrėžtos – detalės
parodytos;
ÂÂ aiškiai matomas vaizdas (aiškiai atvaizduotas): anatominės detalės yra aiškiai apibrėžtos –
detalės aiškios.
Svarbios vaizdo detalės. Ribiniai vaizdo dydžiai reikalingi norint atpažinti diagnozei svarbias anatomines
detales. Kuo mažesnes anatomines detales galima išskirti vaizde, tuo geresnė to vaizdo skiriamoji geba.

2. Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė yra rentgeno spinduliuotės pluošto ašies ir vidutinio svorio suaugusio paciento (70 kg ± 10 kg) odos paviršiaus susikirtimo taško sugertoji dozė ore (mGy), įskaitant
spinduliuotės sklaidą priešinga kryptimi. Daugiau informacijos 1 priede.
*Vidutinio svorio paciento dozės ir ploto sandauga (Gy × cm2) yra ekspozicijos metu generuotos sugertosios dozės ore (Gy) ir apšvitinto ploto (cm2) sandaugos vertė.

3.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdžiai

3.1. Rentgenografijos įrenginys: įrenginys, turintis kasetę su filmu ir ekranu bei tinklelį prieš sklaidą.
3.2. Nominali židinio dėmės vertė: deklaruota gamintojo.
3.3. Bendrasis filtro storis: rentgeno vamzdžio nuosavo ir papildomo filtrų aliuminio ekvivalentas, išreikštas mm.
3.4. Tinklelis prieš sklaidą: nurodytas tinklelio tankumas (r) ir judančio tinklelio sugeriančių strypelių skaičius centimetre.
3.5. Filmo ir ekrano sistema: filmo ir ekrano sistemos jautrumas išreikštas greičiu (ISO 9236-1, DIN 6868,
50 dalis (1995)). Šis jautrumas gali svyruoti keičiantis rentgeno spinduliuotės energijai. Nurodyta tik
nominali greičio klasė.
3.6. Atstumas nuo židinio iki filmo: skliausteliuose nurodyti skaičiai nėra pageidaujami, tačiau priimtini.
3.7. Anodinė įtampa: nurodyta pikinė rentgeno vamzdžio anodinė įtampa (kV). Geriau 12 impulsų arba
aukšto dažnio impulsinis generatorius.
3.8. Automatinė ekspozicijos valdymo sistema: pasirinkti rekomenduojamą automatinio ekspozicijos
valdymo įrenginio matavimo kamerą.
3.9. Ekspozicijos trukmė: ekspozicijos trukmės laikas, reikalingas tyrimui (ms).
3.10. Apsaugos priemonės: papildomos saugos priemonės, reikalingos jautrių organų ir audinių apšvitai
mažinti.
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Krūtinės ląsta – plaučių ir širdies tyrimai
PA Projekcija

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1. 	Vaizdas gautas giliai įkvėpus ir nekvėpuojant. Vertinama pagal šonkaulių
padėtį – virš diafragmos turi būti matomi 6 priekiniai arba 10 užpakalinių
šonkaulių;
1.1.2. Simetrinis krūtinės atvaizdas nuo centrinės slankstelių keterinių ataugų padėties tarp vidinių raktikaulių galų;
1.1.3. 	Vidiniai mentės kraštai yra už plaučių laukų;
1.1.4. 	Matomi visi šonkauliai virš diafragmos;
1.1.5. 	Aiškiai matomas kraujagyslių tinklas visuose plaučiuose, ypač pakraščiuose;
1.1.6. 	Aiškiai matomi:
a) trachėja ir stambūs bronchai,
b) širdies ir aortos kontūrai,
c) diafragma ir šoniniai šonkaulių bei diafragmos kampai;
1.1.7. 	Matomas tarpuplautis ir už širdies esantis plautis;
1.1.8. Pro širdies šešėlį matomas stuburas.
1.2. 	Svarbios vaizdo detalės
1.2.1.	Mažos apvalios detalės visuose plaučiuose ir srityse už širdies:
didelis kontrastas – 0,7 mm skersmens,
mažas kontrastas – 2 mm skersmens;
1.2.2. 	Linijinės ir tinklinės detalės už plaučio periferijos:
didelis kontrastas – 0,3 mm pločio,
mažas kontrastas – 2 mm pločio.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai

	Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 0,3 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos dozė
≤ 0,3 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 0,2 Gy×cm2.

3.
3.1.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

Rentgenografijos įrenginys: vertikalus stovas su nejudančiu arba judančiu
tinkleliu;
3.2. 	Nominali židinio dėmės vertė ≤ 1,3;
3.3. Bendrasis filtro storis ≥ 3,0 mm Al ekvivalento;
3.4. Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
3.5. 	Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
3.6. 	Atstumas nuo židinio iki filmo – 180 (140–200) cm;
3.7. 	Anodinė įtampa – 125 kV;
3.8. 	Automatinė valdymo sistema – pasirinkta dešinė šoninė kamera;
3.9. Ekspozicijos trukmė < 20 ms;
3.10. 	Apsaugos priemonės: standartinė apsauga.
10

PA Projekcija

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Krūtinės ląsta – plaučių ir širdies tyrimai

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas individualiai kiekvienu atveju.
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Krūtinės ląsta – plaučių ir širdies tyrimai
Šoninė (LAT) projekcija

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas individualiai kiekvienu atveju.
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Šoninė (LAT) projekcija

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Vaizdas gautas giliai įkvėpus ir nekvėpuojant;
Rankos pakeltos ir neuždengia krūtinės;
Matomas užpakalinis plaučio kraštas;
Matoma trachėja;
Matomi šonkaulių ir diafragmos kampai;
Aiškiai matomi užpakalinis širdies, aortos, tarpuplaučio, diafragmos,
krūtinkaulio, krūtininės stuburo dalies kraštai.

1.2. 	Svarbios vaizdo detalės
1.2.1. Mažos apvalios detalės visuose plaučiuose:
didelis kontrastas – 0,7 mm skersmens,
mažas kontrastas – 2 mm skersmens;
1.2.2. Linijinės ir tinklinės detalės už plaučio periferijos:
didelis kontrastas – 0,3 mm pločio,
mažas kontrastas – 2 mm pločio.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 1,5 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos dozė
≤ 1,7 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 0,3 Gy×cm2.

3.
3.1.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

Rentgenografijos įrenginys: vertikalus stovas su nejudančiu arba judančiu
tinkleliu;
3.2. Nominali židinio dėmės vertė ≤ 1,3;
3.3. Bendrasis filtro storis ≥ 3,0 mm Al ekvivalento;
3.4. Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
3.5. Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
3.6. Atstumas nuo židinio iki filmo – 180 (140–200) cm;
3.7. Anodinė įtampa – 125 kV;
3.8. Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė kamera;
3.9. Ekspozicijos trukmė < 40 ms;
3.10. Apsaugos priemonės: standartinė apsauga.

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Krūtinės ląsta – plaučių ir širdies tyrimai
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai
14

Galva (kaukolė)
PA projekcija (arba AP, jei PA neįmanoma atlikti)

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1. Simetrinis kaukolės vaizdas, ypač kaukolės skliautai, akiduobės ir
smilkinkaulio uolinės dalys;
1.1.2. Smilkinkaulio uolinės dalies viršūnės projekcija matoma akiduobių centre;
1.1.3. Aiškiai matomi kaktikaulio, akytkaulio ančiai, smilkinkaulio uolinės dalies
viršūnės ir vidiniai klausos kanalai;
1.1.4. Aiškiai matomos vidinė ir išorinė kaukolės skliauto kaulų plokštelės.
1.2. 	Svarbios vaizdo detalės: 0,3–0,5 mm.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 5 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos dozė
≤ 4 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 0,65 Gy×cm2.

3.
3.1.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

Rentgenografijos įrenginys: stalas su tinkleliu, specialusis įtaisas kaukolės
tyrimui arba vertikalus stovas su nejudančiu arba judančiu tinkleliu;
3.2. Nominali židinio dėmės vertė ≤ 0,6;
3.3. Bendrasis filtro storis ≥ 2,5 mm Al ekvivalento;
3.4. Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
3.5. Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
3.6. Atstumas nuo židinio iki filmo – 115 (100–150) cm;
3.7. Anodinė įtampa – 70–85 kV;
3.8. Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė kamera;
3.9. Ekspozicijos trukmė < 100 ms;
3.10. Apsaugos priemonės: standartinė apsauga.

PA projekcija (arba AP, jei PA neįmanoma atlikti)

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Galva (kaukolė)

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Galva (kaukolė)
Šoninė (LAT) projekcija

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi
būti parenkamas individualiai kiekvienu atveju.
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Šoninė (LAT) projekcija

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1. Aiškiai matomos vidinė ir išorinė kaukolės skliauto plokštelės, turkiško balno
dugnas ir smilkinkaulio uolinės dalies viršūnė;
1.1.2. Aiškiai matomi priekinės kaukolės duobės kontūrai, mažasis pleištakaulio
sparnas, pleištinės ataugos ir išoriniai klausos kanalai;
1.1.3. Aiškiai matomi kraujagyslių kanalai, kaukolės viršūnė, trabekulinė kaukolės
struktūra;
1.1.4. Matomi apatinio žandikaulio kampai ir viršutinės šakos.
1.2. 	Svarbios vaizdo detalės: 0,3–0,5 mm.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 3 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos
dozė ≤ 3 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 0,7 Gy×cm2.

3.
3.1.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

Rentgenografijos įrenginys: stalas su tinkleliu, specialusis įtaisas kaukolei
tirti arba vertikalus stovas su nejudančiu arba judančiu tinkleliu;
3.2. Nominali židinio dėmės vertė ≤ 0,6;
3.3. Bendrasis filtro storis ≥ 2,5 mm Al ekvivalento;
3.4. Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
3.5. Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
3.6. Atstumas nuo židinio iki filmo – 115 (100–150) cm;
3.7. Anodinė įtampa – 70–85 kV;
3.8. Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė kamera;
3.9. Ekspozicijos trukmė < 100 ms;
3.10. Apsaugos priemonės: standartinė apsauga.

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Galva (kaukolė)
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai
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Stuburo juosmens dalis
AP/PA projekcija

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1. Viena linija matomi viršutinės ir apatinės plokštelės paviršiai centracijos
srityje;
1.1.2. Aiškiai matomos kojytės;
1.1.3. Matomi tarpslanksteliniai sąnariai;
1.1.4. Matomos skersinės ir keterinės ataugos;
1.1.5. Matomas žievinis sluoksnis ir trabekulinės struktūros;
1.1.6. Matomi greta esantys minkštieji audiniai, ypač m. psoas šešėlis;
1.1.7. Matomi kryžkaulio ir klubakaulio sąnariai.
1.2. 	Svarbios vaizdo detalės: 0,3–0,5 mm.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 10 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos dozė
≤ 10 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 1,5 Gy×cm2.

3.
3.1.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

Rentgenografijos įrenginys: stalas su tinkleliu arba vertikalus stovas su
nejudančiu ar judančiu tinkleliu;
3.2. Nominali židinio dėmės vertė ≤ 1,3;
3.3. Bendrasis filtro storis ≥ 3,0 mm Al ekvivalento;
3.4. Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
3.5. Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
3.6. Atstumas nuo židinio iki filmo – 115 (100–150) cm;
3.7. Anodinė įtampa – 75–90 kV;
3.8. Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė kamera;
3.9. Ekspozicijos trukmė < 400 ms;
3.10. Apsaugos priemonės: vyrams turėtų būti naudojamos specialios gonadų
apsaugos priemonės, o moterims – jei įmanoma.

AP/PA projekcija

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Stuburo juosmens dalis

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Stuburo juosmens dalis
Šoninė (LAT) projekcija

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.
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Šoninė (LAT) projekcija

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1. Viena linija matomi viršutinės ir apatinės plokštelės paviršiai su aiškiais
tarpslanksteliniais tarpais;
1.1.2. Aiškiai matomi užpakaliniai slankstelių kraštai;
1.1.3. Matomos kojytės ir tarpslankstelinės angos;
1.1.4. Matomos geterinės ataugos;
1.1.5. Aiškiai matomas žievinis sluoksnis ir trabekulinės struktūros.
1.2. 	Svarbios vaizdo detalės: 0,5 mm.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 30 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos dozė
≤ 20 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 5 Gy×cm2.

3.
3.1.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

Rentgenografijos įrenginys: stalas su tinkleliu arba vertikalus stovas su
nejudančiu ar judančiu tinkleliu;
3.2. Nominali židinio dėmės vertė ≤ 1,3;
3.3. Bendrasis filtro storis ≥ 3 mm Al ekvivalento;
3.4. Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
3.5. Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
3.6. Atstumas nuo židinio iki filmo – 115 (100–150) cm;
3.7. Anodinė įtampa – 80–95 kV;
3.8. Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė kamera;
3.9. Ekspozicijos trukmė < 1 000 ms;
3.10. Apsaugos priemonės: vyrams turėtų būti naudojamos specialios gonadų
apsaugos priemonės.

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Stuburo juosmens dalis
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Stuburo juosmens dalis
Juosmeninės kryžkaulio jungties (LSJ)
šoninė (LAT) projekcija
Ši procedūra gali būti paskirta, jei stuburo juosmens dalies šoninėje projekcijoje nepakankamai aiškiai matoma stuburo ir kryžkaulio sandūra.

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1. Matoma L 5 žemesniosios plokštelės ir S 1 aukštesniosios plokštelės
lietimosi projekcija;
1.1.2. Matomas L 5 juosmens nervų kanalas;
1.1.3. Matoma galinio kryžkaulio priešakinė dalis;
1.1.4. Matomi viršutiniai galinio kryžkaulio slanksteliai.
1.2. 	Svarbios vaizdo detalės: 0,5 mm.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 40 mGy.

3.
3.1.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

Rentgenografijos įrenginys: stalas su tinkleliu arba vertikalus stovas su
nejudančiu ar judančiu tinkleliu;
3.2. Nominali židinio dėmės vertė ≤ 1,3;
3.3. Bendrasis filtro storis ≥ 3 mm Al ekvivalento;
3.4. Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
3.5. Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 800;
3.6. Atstumas nuo židinio iki filmo – 115 (100–150) cm;
3.7. Anodinė įtampa – 80–100 kV;
3.8. Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė kamera;
3.9. Ekspozicijos trukmė < 1 000 ms;
3.10. Apsaugos priemonės: vyrams turėtų būti naudojamos specialios gonadų
apsaugos priemonės.

Juosmeninės kryžkaulio jungties (LSJ)
šoninė (LAT) projekcija

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Stuburo juosmens dalis

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.
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Dubuo
AP projekcija

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1. Simetrinis dubens vaizdas vertinant gaktinės sąvaržos išsidėstymą vidurinės
kryžkaulio linijos atžvilgiu;
1.1.2. Aiškiai matomas kryžkaulis ir jo tarpslankstelinės angos;
1.1.3. Aiškiai matomi gaktikaulis ir sėdynkaulis;
1.1.4. Aiškiai matomi kryžkaulio ir klubakaulio sąnariai;
1.1.5. Aiškiai matomi šlaunikaulių kakleliai, kurie neturėtų būti iškraipyti dėl
sumažėjimo ar posūkio;
1.1.6. Aiškiai matomi žievinis ir akytasis kaulo sluoksniai, šlaunikaulių gūbriai.
1.2. 	Svarbios vaizdo detalės: 0,5 mm.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 10 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos dozė
≤ 5 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 3 Gy×cm2.

3.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Rentgenografijos įrenginys – stalas su tinkleliu;
Nominali židinio dėmės vertė ≤ 1,3;
Bendrasis filtro storis ≥ 3,0 mm Al ekvivalento;
Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
Atstumas nuo židinio iki filmo – 115 (100–150) cm;
Anodinė įtampa – 75–90 kV;
Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė arba šoninė kamera;
Ekspozicijos trukmė < 400 ms;
Apsaugos priemonės: vyrams turėtų būti naudojamos specialios gonadų
apsaugos priemonės, o moterims – jei įmanoma.

AP projekcija

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Dubuo
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai
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Šlapimo šalinimo sistema
AP projekcija
Apžvalginiam vaizdui ir vaizdui prieš suleidžiant kontrasto.

1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1. Matomas visų šlapimo takų vaizdas nuo inkstų viršūnės iki šlapimo pūslės
pagrindo;
1.1.2. Matomi inkstų kontūrai;
1.1.3. Matomi m. psoas kontūrai;
1.1.4. Aiškiai matomi kaulai.
1.2. 	Svarbios vaizdo detalės: kalcinatai 1,0 mm.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 10 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos dozė
≤ 5 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 3 mGy×cm2.

3.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Rentgenografijos įrenginys – stalas su tinkleliu;
Nominali židinio dėmės vertė ≤ 1,3;
Bendrasis filtro storis – 1,3 mm Al ekvivalento;
Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
Atstumas nuo židinio iki filmo – 115 (100–150) cm;
Anodinė įtampa – 75–90 kV;
Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė arba šoninė kamera;
Ekspozicijos trukmė < 200 ms;
Apsaugos priemonės: vyrams turėtų būti naudojamos specialios gonadų
apsaugos priemonės.

AP projekcija

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Šlapimo šalinimo sistema

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Šlapimo šalinimo sistema
AP projekcija suleidus kontrastinių medžiagų

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.
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AP projekcija suleidus kontrastinių medžiagų

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Šlapimo šalinimo sistema

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.
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Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Šlapimo šalinimo sistema
AP projekcija suleidus kontrastinių medžiagų

*Atkreipiame dėmesį, kad parenkant rentgeno nuotraukos apšvitos plotą ir nustatant paciento padėtį
negalima remtis pateikta nuotrauka kaip pavyzdžiu. Reikiamas apšvitos plotas turi būti parenkamas
individualiai kiekvienu atveju.
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AP projekcija Visiems vaizdams, gautiems suleidus
kontrastinių medžiagų
1.

Diagnostiniai reikalavimai

1.1. 	Vaizdo kriterijai
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Parenchimos tankio padidėjimas (nefrografinis efektas);
Aiškiai matoma inkstų geldelė ir taurelės (pielografijos efektas);
Matoma geldelės ir šlapimtakio jungtis;
Matomos įprastai praeinamos šlapimtakio sritys;
Matoma visa šlapimo pūslė.

1.2. 	Svarbios vaizdo detalės:
1.2.1. Taurelių detalės 0,3 mm;
1.2.2. Kalcinatai 1,0 mm.

2.

Paciento apšvitos dozės kriterijai
Vidutinio svorio paciento paviršiaus įėjos dozė ≤ 10 mGy.
*Lietuvoje nustatytos grupės vidutinio svorio pacientų paviršiaus įėjos dozė
≤ 5 mGy arba dozės ir ploto sandauga ≤ 3 mGy×cm2.

3.

Geros rentgenografinės įrangos pavyzdys

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Rentgenografijos įrenginys – stalas su tinkleliu;
Nominali židinio dėmės vertė ≤ 1,3;
Bendrasis filtro storis – 1,3 mm Al ekvivalento;
Tinklelis prieš sklaidą r = 10; 40/cm;
Filmo ir ekrano sistema – nominali greičio klasė 400;
Atstumas nuo židinio iki filmo – 115 (100–150) cm;
Anodinė įtampa – 75–90 kV;
Automatinė valdymo sistema – pasirinkta centrinė arba šoninė kamera;
Ekspozicijos trukmė < 200 ms;
Apsaugos priemonės: standartinė apsauga.

Diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijai

Šlapimo šalinimo sistema

Pastabos. Paprastai reikalinga kompresija. Siekiant tinkamo šlapimo takų vaizdo, prieš
tyrimą reikia išvalyti žarnyną, kad nebūtų turinio ir dujų.
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Priedas
Pacientų apšvitos dozės
Tikslas
Paciento apšvitos dozės kriterijus yra pateiktas kiekvienai radiografijos tyrimo projekcijai ir šiame dokumente išreikštas nustatytų rekomenduojamųjų diagnostikos apšvitos lygių paviršiaus įėjos dozės ir (ar) dozės ir ploto
sandaugos vertėmis skaičiuojant vidutinio svorio pacientui. Šie rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai
rodo, kaip užtikrinama paciento radiacinė sauga, ir naudojami optimizuojant. Jei rekomenduojamieji diagnostikos
apšvitos lygiai smarkiai viršijami, nedelsiant turi būti atliktas tyrimas norint įsitikinti, ar šie dideli paciento apšvitos
lygiai yra pagrįsti, o nustačius, kad jie yra nepagrįsti, turi būti sumažinti.
Rekomenduojamoji dozės vertė nereiškia, kad dirbama optimaliai ir kad dozės sumažinimas žemiau rekomenduojamųjų diagnostikos apšvitos lygių visada taikomas ALARA principu, bet visuomet atsižvelgiama į tai, kad bet
koks dozės mažinimas potencialiai mažina klinikinės informacijos kiekį. Tai atitinka ICRP 60 publikacijos 180 para
grafo rekomendacijas, kur rašoma apie dozės apribojimo ir ištyrimo lygių taikymą pagrindinėms diagnostikos procedūroms [1].
Rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai buvo nustatyti įvertinus pacientų gautas apšvitos dozes rentgenodiagnostikos tyrimų metu Europos asmens sveikatos priežiūros įstaigose per paskutiniuosius 10 metų. Šie
lygiai nustatyti ties trečiąja visų dozių vidurkių pasiskirstymo kvartile.
*Lietuvoje rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai nustatyti atlikus pacientų gaunamų apšvitos dozių
rentgenodiagnostikos tyrimų metu įvertinimą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šie lygiai buvo nustatyti ties trečiąja visų dozių vidurkių pasiskirstymo kvartile. Tai reiškia, kad 75 proc. asmens sveikatos priežiūros
įstaigų yra laikomasi žemesnių apšvitos dozių nei yra nustatyti apšvitos dozių lygiai. 25 proc. likusių asmens sveikatos priežiūros įstaigų turėtų susirūpinti tuo, kad jų darbas gali būti neoptimalus, įvertinti padėtį ir numatyti priemones, kaip efektyvinti diagnostinį darbą atsižvelgiant į galimą paciento apšvitos dozės mažinimą.

Pacientų apšvitos dozių matavimų metodai
Matavimų tikslas – apskaičiuoti tikrąsias paviršiaus įėjos dozės vertes, kurias gauna vidutinio svorio suaugę
pacientai, kai rentgenografijos aparato parametrai nustatyti kokybės kriterijus atitinkantiems vaizdams gauti. Įvairiuose rentgenodiagnostikos skyriuose gali būti skirtinga rentgenografijos ir dozimetrinė įranga, todėl rekomenduojami du alternatyvūs paciento paviršiaus įėjos dozės matavimo metodai – naudojant termoliuminescencinius
dozimetrus (TLD) arba jonizacinę kamerą.
Abu šie metodai laikomi lygiaverčiais, o jų rezultatai gali būti palyginami, jei dozimetrai yra laiku ir tinkamai
kalibruoti, sugertosios dozės ore vienetais ir paciento sklaidos faktorius yra įvertintas.
Matavimai yra paprastesni naudojant TLD, pritvirtintus tiesiai prie paciento odos įeinančio rentgeno spinduliuotės pluošto centre. Paprastai tiksliai vidutinio svorio pacientų surasti neįmanoma (70 kg svorio ir 20 cm kūno storio
AP projekcijoje), todėl rekomenduojama atlikti matavimus pacientų, kurių kūno svoris yra 70±3 kg. Norint, kad
duomenys būtų statistiškai patikimi, reikia atlikti bent 10 matavimų kiekvienos procedūros metu. Įvertinant, kokią
apšvitos dozę gauna pacientai, reikia apskaičiuoti šių matavimų vidutinę vertę, kurią ir reikėtų lyginti su šiame leidinyje nurodytomis pacientų paviršiaus įėjos dozėmis. Tokie matavimai turėtų būti įtraukti į kokybės užtikrinimo
programą.
Paviršiaus įėjos dozę galima apskaičiuoti žinant panaudotus ekspozicijos parametrus (kV ir mAs) ir išmatavus
rentgeno vamzdžio išeigos priklausomybę nuo ekspozicijos parametrų. Dozės išeiga nustatoma jonizacine kamera, kalibruota matuoti sugertąją dozę ore arba oro kermą. Matuojant jonizacinė kamera turi būti tiesioginės spinduliuotės pluošte, žinomu atstumu nuo židinio, vengiant išsklaidytos spinduliuotės įtakos. Išmatavus sugertąją dozę
ore paviršiaus įėjos dozė apskaičiuojama remiantis atvirkštinio kvadrato dėsniu ir dauginant iš sklaidos koeficiento.
Šiose rekomendacijose aprašytų procedūrų sklaidos koeficientas svyruoja tarp 1,3 ir 1,4, todėl dažniausiai galima
naudoti vidutinę koeficiento vertę (1,35) nedarant įtakos gautajam rezultatui.

32

