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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОЗНАЧЕНИЯ 

 

АЯР  –  Агенция за ядрено регулиране 

ДКЦ  –  диагностично консултативен център 

ДРН  –  диагностични референтни нива 

КТ  –  компютърна томография / компютърен томограф / компютър-томографски 

ЛЗ  –  лечебно заведение 

МБАЛ  –  многопрофилна болница за активно лечение 

МЗ  –  Министерство на здравеопазването 

МЦ  –  медицински център 

НДРН  –  национални диагностични референтни нива 

НЦРРЗ –  Национален център по радиобиология и радиационна защита 

РЗИ  –  регионална здравна инспекция 

СМДЛ  –  самостоятелна медико диагностична лаборатория 

BMI   –  индекс на телесната маса (Body Mass Index) 

CTDIvol –  обемен компютър-томографски керма индекс 

CTDIw  –  претеглен компютър-томографски керма индекс 

DAP  –  произведение доза-площ 

DICOM  –  стандарт за получаване и предаване на цифрови образи в медицината  

     (Digital Imaging and Communications in Medicine) 

DLP  –  произведение доза-дължина (PKL) 

IAEA  –  Международна агенция за атомна енергия (International Atomic Energy  

      Agency) 

ICRP  –  Международна комисия по радиологична защита (International Commission 

     on Radiological Protection) 

ICRU  –  Международна комисия за радиационни величини и измервания      

     (International Commission on Radiation Units and Measurements) 

PACS  –  система за архивиране и обмен на образи (Picture Archiving and   

     Communication System) 

SSDE  –  оценка на дозата според размера на пациента (Size Specific Dose Estimate) 

VBA  –  програмен език (Visual Basic for Applications)  
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1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА И ТЕОРЕТИЧНИ 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Рентгеновите изследвания и процедури в световен мащаб се увеличават непрекъснато. 

Средният брой на диагностичните изследвания в света в периода от 1988 до 2008 г. е 

нараснал със 128 % (от 1380 на 3143 милиона), което е довело до нарастване на 

колективната доза от медицинското облъчване с 122 % (oт 1800 на 4000 man Sv), докато 

населението на света е нараснало само с 26 %. Това се дължи на въвеждането на нови 

диагностични методи с мощни клинични възможности, но с по-големи индивидуални дози, 

като компютърна томография, позитронно-емисионна томография и др., както и на 

интервенционалните процедури под рентгенов контрол.  

В същото време, индивидуалните дози на пациентите и типичните дози между отделните 

страни и между здравните заведения в дадена страна се различавaт съществено, в 

зависимост от икономическото и технологичното им развитие, нивото на здравна помощ, 

броя и вида на радиологичната апаратура, честотата на изследванията, традициите в 

медицинската практика и др. В резултат на различните практики, средната годишна 

ефективна доза в различните страни може да се различава до 60 пъти между страните от 

първо и четвърто ниво на здравеопазване, и също до 7 пъти между европейските страни. 

Друг проблем e провеждането на изследвания без ясна клинична обосновка, които, според 

различни публикации, варират между 10 и 50 %. 

В ред публикации са докладвани големи вариации в дозите на пациентите за едни и същи 

рентгенови изследвания във Великобритания и Европа [Johnston и Brennan, Shrimpton и 

стр]. Тези разлики се дължат на широк набор от фактори, свързани с техническото 

състояние на рентгеновите уредби и тяхното използване, отсъствието на ясни критерии за 

качество, както и провеждането на изследванията с неподходящи физико-технически 

параметри.  

Изброените факти, разглеждани заедно с известния риск за отдалечени стохастични 

ефекти, свързан с облъчването, са причина през последните три десетилетия да се търсят 

възможности за намаляване на облъчването на пациентите, едновременно със стремежа за 

повишаване на диагностичната информативност на рентгеновите изследвания.  

Поради безспорната полза за пациентите, граници на дозата при медицинското 

облъчване не се прилагат [ICRP (Publication 103), IAEA (BSS:GSR Part 3)]. Затова 

намаляването на риска, свързан с облъчването, се постига, като се спазват основните 
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принципи на радиационната защита, а именно всяко медицинско облъчване да бъде добре 

обосновано и оптимизирано. 

Оптимизацията означава използването на минималната възможна доза на облъчване на 

пациента, осигуряваща необходимата диагностична информация. Това не винаги означава 

намаляване на дозите. Според IAEA, „твърде ниската доза е също толкова неприемлива, 

както и твърде високата, тъй като последствието може да е, че получените образи не са 

с подходящо диагностично качество. Медицинското облъчване винаги трябва да води до 

необходимия клиничен резултат.“. Това определя и задачата за оптимизация в рентгеновата 

диагностика – изследването или процедурата да бъде проведено с точната доза на облъчване 

(нито по-малка, нито по-висока), необходима да се получи диагностичен образ, съдържащ 

достатъчна информация да отговори на клиничния въпрос. 

Решението на оптимизационната задача не е тривиално, защото представлява сложна 

функция от множество параметри, понякога взаимно противоречиви. Затова 

международните стандарти и международната добра практика предлагат инструменти в 

помощ на процеса на оптимизация. Те включват: избор на подходяща аппаратура, 

поддържане на нейното техническо състояние, контрол на качеството чрез система от 

измервания и критерии за оценка на резултата, наличие на средства за измерване на 

подходящи дозиметрични параметри и тяхното калибриране и проверка, провеждане на 

периодичен мониторинг на дозите на пациентите и сравняването им с подходящи 

диагностични референтни нива, провеждането на процедурата с набор от подходящи 

експонационни фактори и по предварително стандартизирани и оптимизирани протоколи, 

наличието на квалифицирани и отговорни рентгенови лаборанти, рентгенолози и 

медицински физици и тяхната работа в екип, и не на последно място – провеждането на 

периодичен одит на качеството. 

Диагностичните референтни нива (ДРН) са въведени като важен инструмент и ключова 

стъпка в процеса на оптимизация на радиационната защита на пациентите [ICRP (Publication 

103), IAEA (BSS:GSR Part 3)].  

Международната комисия за радиологична защита (ICRP) определя ДРН като „ниво, 

използвано като инструмент за подпомагане на оптимизирането на защитата на 

пациентите при диагностични и интервенционални процедури. Използва се да покаже 

необходимост от изследване, ако при провеждането на определена диагностична 

процедура в рутинни условия облъчването на пациента е необичайно високо или необичайно 

ниско за тази процедура. За нуклеарната медицина се използва въведената активност или 

за предпочитане въведената активност на единица телесна маса.”. 
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ICRP препоръчва ДРН да бъдат установени на национално, регионално или локално ниво 

чрез съответни проучвания на дозите на пациентите. При провеждането на проучването е 

необходимо да се направи подбор на рентгеновите изследвания и процедури, като 

предимство се дава на най-често провежданите и/или с по-високо лъчево натоварване за 

пациента. ДРН се установяват в измерими дозиметрични величини, специфични за дадения 

тип изследване и препоръчвани от Международната комисия за радиационни величини и 

измервания (ICRU) и Международната агенция за атомна енергия (IAEA).  

Директивите на Съвета на Европа 97/43/Евратом и 2013/59/Евратом, както и въвелите ги 

у нас Наредба 30 от 30 октомври 2005 г. и Наредба 2 от 5 февруари 2018 на Министерство на 

здравеопазването дефинират националните ДРН като „нива на доза на пациента при 

рентгенови диагностични изследвания или интервенционални процедури, или нива на 

активност на въведения радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания, за 

типични изследвания за групи от пациенти със стандартни размери, или за стандартни 

фантоми, които се отнасят за широко разпространени типове радиологични уредби. 

Очаква се тези нива да не бъдат превишавани при прилагане на добра радиологична 

практика.“ 

Установяването на ДРН става на базата на проучвания, обхващащи представителна 

извадка от уредби. За всяка уредба се определя типичното значение на дозиметричната 

величина. ICRP препоръчва типичната диагностична доза да се определя като медиана на 

разпределението на величината за извадката от изследвания с уредбата на пациенти от 

определената възрастова група. ДРН за конкретното изследване се определя най-често като 

стойност, близка до третия квартил от статистическото разпределение на типичните дози от 

всички уредби, предоставили данни. Вследствие на прилагане на ДРН, в много държави се 

наблюдава в различна степен намаление на дозата при диагностични изследвания и 

интервенционални процедури [Hart и сътр].  

ICRP препоръчва ДРН да се обновяват периодично, с интервал между националните/ 

регионалните проучвания за събиране на данни от 3–5 години, като това зависи от 

динамиката в практиката, наличните ресурси, както и степента на автоматизираност на 

процеса на събиране на данни. 

Диагностичните референтни нива (ДРН) са важен метод за намаляване на вариациите в 

дозите на пациентите  при минимални финансови разходи за лечебните заведения. На свой 

ред, използването на ДРН повишава заинтересоваността и отговорността на персонала 

относно дозите на пациентите. Наличието на ДРН и типични дози във всяко лечебно 

заведение позволява рентгенолозите и рентгеновите лаборанти да са подготвени за въпроси 
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на пациентите относно дозата на облъчване при извършване на дадено рентгеново 

изследване. 

Според данни от европейско прочуване от 2014 г., 72 % от 36-те участващи европейски 

държави имат национални ДРН, като само 77 % от тях са базирани на собствени национални 

проучвания в съответната държава [EC (RP №180 Part 1)].   

В някои страни са разработени електронни регистри за записване и събиране на 

дозиметрична информация за рентгеновите изследвания, което улеснява  сбора и анализа на 

данни за много по-голям брой изследвания от множество лечебни заведения. Това позволява 

да се прави оценка на дозите при по-рядко провеждани изследвания. В публикация 135 на 

ICRP се посочва, че сред предимствата на електронните регистри в сравнение с 

обикновените проучвания са по-големият брой участвали лечебни заведения, по-големият 

брой изследвания, за които се събират данни, стандартизиране на формата за докладване на 

данните, както и възможността за непрекъснат анализ и обновяване на данните и ДРН с по-

голяма честота. Като недостатъци са изброени необходимостта от специализиран екип, 

необходимостта от непрекъснато наблюдение на данните и допълнителни ресурси за 

осигуряване работата на регистъра.  

Нова стъпка в мониторинга на дозите на пациентите е появата на автоматизирани 

софтуерни системи, извличащи и анализиращи дозиметричната информация директно от 

цифровите архиви на рентгеновите уредби. Въпреки своята немалка цена, тези системи 

навлизат все по-масово в лечебните заведения, като дават сериозна база за оптимизиране на 

практиката. Системите за мониторинг на дозите на пациентите създават предпоставки за 

достъп до голямо количество данни, които биха могли да бъдат използвани за по-прецизно 

установяване на типичните дози, както и национални и локални ДРН. В публикация на 

Järvinen и сътр. е отбелязано, че ефективността на събиране на данни зависи силно от 

наличието на система за автоматично събиране на информация.  

 Първите две националните проучвания в България са проведени чрез ръчно 

регистриране на дозите за малка извадка пациенти от ограничен брой рентгенови кабинети и 

тяхното изпращане в НЦРРЗ, където те са въвеждани в електронни таблици и анализирани 

статистически. В подготовката за третото национално проучване възникна идеята този 

процес да се автоматизира поне частично, с което да се съкрати времето за провеждане на 

проучването, да се повиши точността, да се намали вероятността за допуснати грешки при 

записване на данните и да се увеличи броят на рентгеновите отделения, включени в 

проучването.  
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В края на 2013 г. в НЦРРЗ бе разработен идеен проект за изграждане на централизирана 

онлайн платформа. Целта беше да се подобри и насърчи процеса на събиране на данни, да се 

увеличи степента на отговор и да се улесни анализът на постъпилите резултати. Друга 

поставена цел бе системата да предоставя незабавна обратна връзка към участвалите 

лечебни заведения чрез автоматично изчисляване на типичната доза за всяка рентгенова 

уредба. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Целта на дисертацията е да се създаде функционираща автоматизирана система за 

провеждане на национални проучвания на дозите на пациентите с цел създаване на 

национални диагностични референтни нива, и улесняваща изработването на типични 

дози в рентгеновите отделения.  

За изпълнение на целта бяха поставени следните задачи: 

1. Да се прецизира и развие техническото задание за изработване на софтуер за 

автоматизирана система и методологията за събиране, структуриране и анализ на 

данните за различните видове рентгенови изследвания. 

2.  Да се осъществи непрекъснат контакт с разработчиците на софтуера до 

получаването на работещ продукт, готов за тестване с реални данни.  

3.  Изработеният софтуер да бъде тестван с реални данни от рентгенови отделения и се 

внесат необходимите подобрения за неговото функциониране. 

4.  Въз основа на опита от пилотните тестове, да се подготвят аналитични модули за 

анализ на данните и се направят необходими подобрения в системата. 

5. Да се подготви ръководство за потребителя и се проведат обучение и 

популяризиране на системата сред лечебните заведения в страната. 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

3.1.  Същност на онлайн платформата 

Целта на онлайн платформата е да се създаде национална база данни от типичните дози 

на пациентите при рентгенови диагностични изследвания в лечебните заведения в страната, 

която да се използва за определяне на национални ДРН (НДРН). Платформата ще подпомага 

НЦРРЗ в изпълнение на нормативните изисквания за установяване на НДРН. В допълнение, 

платформата ще подпомага изработването на типичните дози в рентгеновите отделения в 

страната. Чрез създадената онлайн платформа се очаква улесняване на процеса по събиране 

на данни и съответно подпомагане на процеса по оптимизиране на рентгеновите 

изследвания и процедури, провеждани в България.  

Системата бе разработена по задание, подготвено от секция “Радиационна защита при 

медицинско облъчване” към Националния център по радиобиология и радиационна защита 

(НЦРРЗ). Софтуерният продукт бе изработен от фирма “Софтуерна компания” ЕООД. 

Разработването на софтуера бе финансирано от МЗ по ”Национална програма за действие по 

околна среда и здраве (2008-2013)”.  

3.2. Методология за събиране на данни  

В онлайн системата могат да бъдат въвеждани данни от рентгенографски, мамографски, 

рентгеноскопични, КТ изследвания и интервенционални процедури под рентгенов контрол. 

Данните могат да се въвеждат от оторизирани потребители от всички лечебни заведения за 

болнична и извънболнична помощ, медико-диагностични центрове и лаборатории, 

провеждащи тези видове изследвания със съответния вид рентгенова апаратура. 

Препоръчително е данните да бъдат събирани и въвеждани от медицински физик, рентгенов 

лаборант или отговорник по радиационна защита. 

Сред основните данни са пол, възраст, ръст, телесна маса, проекция, следвани от 

експонационните данни и използвана рентгенографска техника за конкретния вид 

изследване, като: kV, mAs, ms, общо време на скопия, DAP (KAP), CTDIvol или CTDIw, брой 

серии/фази, комбинация анодна мишена-филтър. Платформата извършва автоматичен 

статистически анализ на въведените от потребителя данни. За всеки вид изследване трябва 

да се въведат данни за поне 20 възрастни пациенти, независимо от пола, с телесна маса 

между 50 и 90 kg, подбрани така, че средноаритметичната стойност да бъде (70 ± 3) kg. Ако 

изследването се провежда сравнително рядко, се допуска да се въведат данни за минимум 10 
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пациенти. Въз основа на статистическия анализ за извадката от пациенти, всеки потребител 

има възможността да направи справка за типичната доза с конкретната рентгенова уредба и 

да я сравни с актуалното НДРН. 

3.3.  Разработени модули в онлайн платформата 

В детайлното техническо задание бяха описани необходимите модули и интерфейси за 

работа с данните, със съответните функционални възможности. Всеки модул е описан в 

логическа последователност и свързаност, нужна за правилното функциониране на 

системата фиг. 1. 

 

3.4.  Програмно и хардуерно осигуряване 

Програмния код е реализиран с помощта на софтуерния език PHP. Системата работи с 

MySQL релационна база данни, където са записани всички въведени данни относно лечебни 

заведения, потребители, уредби, пациентни данни и т.н. Текущите сървърни характеристики 

са следните: процесор - Intel® Xeon® E-5-2620 0 @ 2.00 GHz (2 процесора), RAM памет - 8 

GB, операционна система -  Windows Server 2012. 

3.5. Достъп до онлайн платформата 

Достъпността до "Система за регистриране на типични дози на пациентите при 

рентгенови изследвания и процедури", се осъществява посредством компютърно 

устройство, свързано към Интернет.  

Текущият интернет адрес за осъществяване на достъп е: www.drl-bg.com.  

  

Регистрация 
на 

потребител 

Регистриране 
на нов обект с 

рентгенов 
източник 

Регистриране 
на  рентгенови 

източници в 
обекта 

Въвеждане на 
данни за 

рентгенови 
изследвания 

Отпечатване 
на  справка и 

статистически 
анализ 

Фиг. 1. Логическа последователност на отделните модули. 

Администриране 

http://www.drl-bg.com/


9 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4.1.  Усъвършенстване на заданието и методологията за въвеждане на 

данни  

4.1.1. Етапи в разработването и прецизиране на заданието и методологията  

Заданието за разработване на автоматизираната система включваше изискване за 

структурирането й в различни модули: за регистрация на потребител; за регистрация на 

рентгенови уредби; за изпращане на данни по видове рентгенови изследвания: 

рентгенографски, мамографски, рентгеноскопични, компютър-томографски изследвания и 

интервенционални процедури под рентгенов контрол. 

След първоначалното задание и изпълнението му, последваха няколко итеративни етапа, 

представени на фиг. 2 с цел: 

 откриване и отстраняване на грешки в първоначалния дизайн; 

 откриване и отстраняване на грешки при изработване на програмния продукт; 

 подобряване на функционалността на онлайн системата. 

 

Във всеки от етапите бяха изпълнени различни тестове и дейности, целящи решаването 

на отделни проблеми, показани в таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Времево разпределение на дейностите и задачите. 
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Таблица 1.Открити проблеми и грешки по време на създаване, първоначално тестване и  употреба 

на онлайн системата. 

Функционални и потребителски проблеми Приложени решения 

  Непопълнени полета Задължителни и незадължителни полета за някои 

параметри 

Инструкции относно попълването на полетата 

 

 Грешно въведени данни Създаване на предварително попълнени списъци, с 

опции за избор 

Софтуерни промени 

Упътване за потребителя 

Тестване с реални данни на пациенти 

Провеждане на обучение и представяне на софтуера 

и методиката 

 

 Подобряване на интуитивността при 

изпращането на данни 
Упътване за потребителя 

Подобрения в потребителския интерфейс 

 

 Липса на компютър или интернет връзка 

 в някои отделения по образна диагностика 

Стандартизирани формуляри за отпечатване 

 

 Архивиране на попълнените данни Извеждане за запис на попълнените данни в Excel 

файл 

 

 Грешки вследствие на ръчното попълване на 

данни 

Специализирано софтуерно приложение "idRS" 

Директно извличане на данните от PACS (бъдещи 

планове) 

 

 Сравнимост за различните КТ протоколи Изследвания, разделени по клинични индикации 

 

 Различни размерности в показанията на КАР-

метрите 

Функционалност за автоматично конвертиране на 

данните 

 

Грешки във входно-изходните данни 

 

Динамични тестове с реални данни с последващо 

отстраняване на откритите грешки в програмния код 

на софтуера 

 

 Грешки в статистическия анализ на данните Откриване и отстраняване на грешки в програмния 

код на софтуера 

    

 

4.1.2.  Избор на клиничните индикации при КТ изследвания 

В хода на работа по платформата и след проучване на литературата, бе установена 

необходимост от подобряване на методиката за събиране на данни при КТ, с цел по-добра 
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сравнимост за различните КТ протоколи. За всяка анатомична област бе направено 

предложение за разделяне на изследванията по клинични индикации, на базата на 

литературния обзор. 

Посочените в различните литературни източници клинични индикации, при които се 

използват рутинните протоколи, съвпадат. Останалите индикации се различават, а там 

където се откриват съвпадения, в голяма степен липсва стандартизация в наименованията. 

Както е посочено от Damilakis и сътр., това създава затруднения както при избора на 

клинични индикации, така и при сравнение на ДРН между различните проучвани. В тази 

публикация е указана и необходимостта, с цел съпоставимост на клиничните индикации, да 

се записват и диагностичните задачи за съответния вид изследване. Освен по анатомичен 

регион, са възприети и следните подходи за разделяне на клиничните протоколи: 

 с или без използване на контрастно вещество;  

 рутинен или друг; 

 костен или мекотъканен, предимно при изследванията в областта на главата; 

 туморни и други, целящи установяване на различни патологии.  

Индикациите за педиатричната група пациенти не са толкова разнообразни по характер, 

както при възрастните, вероятно поради по-строгите критерии за извършване на КТ 

изследване при деца. От обзора на литературните източници бе потвърдено взетото решение 

за възрастовата граница между двете групи пациенти от 15 години. Горната граница на 

възрастта за разграничаване на деца от възрастни в публикациите на Verdun и сътр. и Buls и 

сътр. е указана 15 години, а в националното проучване в Австралия е 14 години. Тази 

разлика от анатомична гледна точка се очаква да е несъществена.  

Приблизително две трети от проучените и използвани в настоящата работа литературни 

източници съвпадат с цитираните няколко години по-късно от авторите на списъка от 

клинични индикации за провеждащото в момента европейско  проучване по проекта 

EUCLID: European Study on Clinical Diagnostic Reference Levels for X-ray Medical Imaging. 

След съставяне на списъкa, базиран на литературния обзор, бяха проведени консултации 

с водещи рентгенолози с над десет годишна практика. Целта беше съобразяване с 

клиничната практика на провеждане на КТ изследванията в България. Основните коментари 

към предварителния списък бяха относно: 

 различия в обема на скениране при различни индикации, макар и групирани в една и 

съща анатомична област; 
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 нестандартизирана практика при провеждане на изследвания с контрастно вещество, 

при което различните отделения изпълняват изследването с различен брой фази, 

предимно за областта на корем и таз. 

 Окончателният списък на изследванията и съответните клиничните индикации, който 

беше съставен за прилагане в системата, е представен в таблица 2. 

 

Таблица 2. Групиране на КТ изследванията по анатомиченeн регион и клинична индикация, за (А) 

възрастни и (Б) деца до 15 години. 

(A) Възрастни 

 Вид 

изследване 
Клинична индикация 

Глава Черепно-мозъчна травма, мозъчно-съдов инцидент (инсулт). 

Глава Тумор, аневризма. 

Торакс 
Задължително да се записва клиничната индикация и всяка отделна фаза на 

изследването. 

Торакс и 

абдомен 

CTA и други (Задължително записвайте клиничната индикация и всяка 

отделна фаза на изследването ). 

Абдомен 
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на 

изследването. 

Абдомен и таз 
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на 

изследването. 

Сърце 
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на 

изследването. 

Лумбални 

прешлени 
Травма, дискова херния и друга патология. 

(Б) Деца 

 Вид 

изследване 
Клинична индикация 

Главен мозък Травма, Съмнения за мозъчна патология. 

Торакс Патология или тумор на медиастинум, плевра, бял дроб. 

Абдомен и таз Патология или болка в абдоминалната област, тумор. 

Сърце 
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на 

изследването. 

 

4.1.3. Анализ на лечебните заведения в България по вид и областно разпределение 

За по-доброто планиране на националното проучване, беше проведен анализ на 

лечебните заведения по вид и географско разпределение, и съставен актуален списък. 

С цел избягване на грешки при регистрирането на потребителите, беше създаден списък 

със стандартизирани наименования на лечебни заведения и опции за избор от страна на 

потребителите. Данните за лечените заведения за болнична помощ (ЛЗБП) бяха взети от 
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официалния регистър на лечебните заведения за болнична помощ в България, поддържан от 

Министерство на здравеопазването. Намиращата се там информация бе съставена от 

отделни файлове в PDF формат, структурно разделени и организирани на географски 

принцип по области. Данните за всяко лечебно заведение бяха разделени в отделен 

документ с датата на последната актуализация. 

Категориите лечебни заведения за извънболнична помощ, за които бе направен анализ и 

бяха включени в базата данни на онлайн платформата, включваха диагностично 

консултативни центрове (ДКЦ), медицински центрове (МЦ) и самостоятелни медико 

диагностични лаборатории (СМДЛ). Информацията за тях бе взета от общодостъпните 

регистри, подържани от отделните регионални здравни инспекции (РЗИ). Регистрите се 

намираха в съответна категория в интернет страниците на РЗИ. В общия случай 

информацията бе разделена по категории лечебни заведения, като обикновено бе записана в 

недобре стандартизирани Excel таблици.  

След структуриране и стандартизиране на данните, беше изготвен общ списък на 

лечебните заведения. Стандартизираната информация включваше: наименование на 

лечебното заведение, единен регистрационен код, адрес на осъществяване на дейността, 

седалище, област, община, телефон, имейл, име на управителя/директора, РЗИ-регион. Част 

от лечебните заведения, като центровете за кожно-венерически заболявания, центровете за 

спешна медицинска помощ, диализните центрове, хосписите и медицинските центрове със 

специализирана насоченост, в които се очаква да не се извършват рентгенови изследвания, 

бяха извадени от пълния списък, поради естеството на извършваните в тях здравни услуги. 

В окончателния списък лечебните заведения за болнична помощ са от следните видове: 

многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ), университетски (УМБАЛ), 

специализирани болници в съответно направление, КОЦ, болниците и филиалите към 

Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.  

Текущият списък, след няколко процеса по актуализация, включва информация за 558 

лечебни заведения. 

Преобладаваща част от ЛЗ са за болнична помощ (286) и ДКЦ (117). Наблюдава се 

логична концентрация на ЛЗ в по-големите градове, свързано с по-големия брой жители. 

Забелязва се, че 36 % от всички ЛЗ са на територията на градовете София и Пловдив, като 

47 % от ДКЦ са концентрирани отново в тези два града. 

Съгласно Наредба № 49 на МЗ от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които 

трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за 

болнична помощ, всяко отделение или клиника, изпълняващи диагностични образни 
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изследвания, притежават ниво на компетентност. Нивата на компетентност на структурите 

по образна диагностика са разделени в следния възходящ ред: първо, второ и трето. 

Новост в Наредба № 9 от 13 юли 2018 г., утвърждаваща медицински стандарт Образна 

диагностика, е изискването всички структури по образна диагностика да регистрират и 

съхраняват в PACS образните изследвания в цифров вид в DICOM формат, съгласно DICOM 

стандарта. За всяка структура по образна диагностика са зададени различни изисквания, 

различаващи се според нивото на компетентност. Изискванията, заложени в наредбата, се 

отнасят до броя свързани уредби и функционалните възможности на PACS системата, 

минималния брой потребители с едновременен достъп до системата, както и капацитета за 

съхраняване на изследвания за период от пет години. Лечебните заведения за болнична 

помощ са задължени да реализират тези изисквания до една година след обнародване на 

медицинския стандарт. След изпълнението на тези нормативни изисквания ще се създават 

предпоставки за улеснение и автоматизиране на процеса по събиране на данни при 

провеждане на национални проучвания.  

Според актуалния към месец юли 2019 г. регистър на лечебните заведения,  структурите 

за образна диагностика при 22 ЛЗ притежават най-високото трето ниво на компетентност, 98 

са с второ ниво, 93 с първо ниво, а при 143 от всички ЛЗБП  липсва обособена структура по 

образна диагностика. Петдесет и четири процента от отделенията с трето ниво на 

компетентност са в ЛЗ на територията на град София, останалите се намират в градовете 

Варна, Враца, Пазарджик, Панагюрище, Плевен, Пловдив, Русе и Смолян. 

Съставеният стандартизиран списък на лечебните заведения бе въведен в онлайн 

платформата, а впоследствие бе използван за анонсиране на третото национално проучване 

и последващ контакт с лечебните заведения. 

4.1.4. Информация за броя, вида и разпределението на рентгеновите уредби 

С цел планиране на обхвата на проучването, беше направена справка за наличната 

рентгенова апаратура от различен вид в страната и нейното разпределение в ЛЗ от различен 

вид. За целта бяха използвани данни от различни източници, повечето от които публично 

достъпни. Поради липсата на единен пълен регистър, данните от различните източници бяха 

комбинирани. 

Според данни от регистъра на Агенцията за ядрено регулиране, публикувани в годишния 

доклад за 2017 г., обобщеният брой регистрирани рентгенови уредби за диагностични цели в 

страната е 1981. В допълнение към видовете уредби, обхванати от националното проучване, 

този брой включва и уредбите за остеоденситометрия, дентални изследвания, рентгенова 
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терапия, флуорография, мобилните уредби за графия и хибридните уредби за образни 

изследвания в нуклеарната медицина.  

Според данните, публикувани в приетата през 2018 национална здравна карта на 

лечебните заведения, КТ уредби с 32 или повече детекторни реда са 63 или 28 % от общия 

инсталиран брой. В 11 области, предимно в северна България, няма инсталирани КТ уредби 

с 32 или повече реда. С изключение на София, където в експлоатация са 15 такива уредби, в 

останалите 17 области  разпределението е сравнително равномерно. 

В публикуваните обществено достъпни източници не беше открита оценка на  

разпределението на рентгеновите уредби при различните видове ЛЗ. За изготвянето на 

подобна оценка в настоящия раздел спомогна информация от издадените санитарни 

заключения за издаване на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за 

медицински цели, предоставена от отдел „Държавен здравно-радиационен контрол“ към 

НЦРРЗ. Според тази информация, в периода от 2004 до началото на 2017 г. са издадени 

общо 2747 заключения, налични в електронен текстови формат. За целите на анализа, от 

всеки файл бе извадена и структурирана информацията за наименованието на лечебното 

заведение, описанието на уредбите, за които е издадено заключението, адреса на обекта и 

датата на издаване. В процеса на предварителната подготовка на данните наименованията на 

лечебните заведения бяха стандартизирани и уеднаквени, след което беше извършено 

групиране по вид уредба и тип ЛЗ. 

Броят лечебни заведения, за които бяха открити издадени санитарни заключения, е както 

следва: 262 ЛЗБП, 105 ДКЦ, 149 МЦ и 89 СМДЛ. Чрез сравнителен анализ, към списъка, 

изготвен за националното проучване, бяха добавени още 4 ЛЗБП, 7 ДКЦ, 19 МЦ и 42 

СМДЛ. Установени бяха и 9 ЛЗБП, 16 ДКЦ, 21 МЦ и 3 СМДЛ, за които няма издадени 

санитарни заключения. Вероятна причина е, че тези лечебни заведения използват споделена 

апаратура за провеждането на образни изследвания, разрешено в нормативните разпоредби 

и алгоритъма на клиничните пътеки. 

Очаквано, най-много ЛЗ притежават издадени заключения за използване на 

рентгенографични уредби, общо 305 от всеки вид ЛЗ. Двеста осемдесет и шест ЛЗ имат 

издадени заключения за графично-скопични уредби, като от тях 129 също притежават 

лицензия и за рентгенографични уредби. Приблизително половината от ЛЗБП и ДКЦ, 

притежаващи графично-скопични уредби, разполагат и с уредби за рентгенография, докато 

само 33 % от МЦ и СМДЛ разполагат едновременно с двата вида уредби. При 15 от всички 

21 ДКЦ, разполагащи с КТ уредба на територията си, разполагат и с уредби за 

рентгенография, рентгенография и скопия, мамография. За разлика от ДКЦ, медицинските 
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центрове и СМДЛ, разполагащи с такъв широк спектър уредби, са значително по малко: 6 

МЦ и 5 лаборатории. В малка част от медико-диагностичните лаборатории се намират 

уредби за дентална рентгенография, паралелно с останалите видове рентгенови уредби. 

Забелязва се наличието на няколко инсталирани уредби тип С-рамо или за ангиография, в 

лечебните заведения от извън болничния сектор. Препоръчително е при провеждане на 

национално проучване, лечебните заведения за извънболнична помощ, разполагащи с 

множество и различни по вид уредби, да бъдат насърчавани за по-активно участие в 

проучването.  

Чрез направена справка в регистъра на Националната здравноосигурителна каса за 

сключените договори по клинични пътеки с лечебните заведения, бяха селектирани 

лечебните заведения, които извършват интервенционални и инвазивни кардиологични 

процедури. Допълнително откритата информация бе прецизирана посредством 

допълнителни данни от националната здравна карта. Към 2017 общо 55 ЛЗ  извършват тези 

процедури, като всички се намират в областните градове и са равномерно разпределени. 

Единадесет от тях извършват лечебна дейност в град София. 

Общият брой инсталирани ангиографски уредби в тези ЛЗ, по данни от от националната 

здравна карта е 71, а като цяло за страната е 75. Според анализа на данните от санитарните 

заключения, в тези ЛЗ са инсталирани 68 ангиографски уредби, а общо за страната 73. 

Данните от двата източника на информация се припокриват много добре, но отчитат по-

малък брой ангиографски уредби спрямо данните от доклада за 2017 на АЯР. Тридесет и 

девет или 70% от споменатите ЛЗ разполагат с една инсталирана ангиографска уредба на 

своя територия. В останалите лечебни заведения, 2/3 от които се намират в София, се 

наблюдават от две до пет инсталирани ангиографски уредби, със среден брой три. Съгласно 

данните от санитарните заключения, 1/3 от уредбите са инсталирани през периода 2012-2013 

г. Почти всички уредби са произведени от четирите основни производителя на този вид 

апаратура. Повечето уредби са с кардиологично или общо основно предназначение. 

Обобщената информация за броя на рентгеновите уредби по вид и разпределение по 

лечебни заведения позволява да се направи обективна оценка за представителния характер 

на събраните данни от националното проучване.  

Беше направен и актуализиран списък на видовете рентгенови уредби от различен тип 

по модел и производител. За основа беше използвана базата данни, създадена през 2009 г. от 

Секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ с помощта на отделите 

„Радиационен контрол“ към РЗИ. Тази информация беше актуализирана с помощта на 

информацията от проучените санитарни заключения и друга налична информация. 
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Създаденият списък от модели рентгенови уредби по видове улеснява потребителите на 

системата и намалява риска от използването на различни названия за еднотипна уредба. 

Създаденият списък не е рестриктивен, а динамичен – потребител с административни права 

може да добави нов модел уредба, невключен в списъка.   

В резултат на проучването в този раздел, може да се направи още един извод, важен за 

целите на радиационната защита на пациентите. Данните сочат, че поне 23 ЛЗБП 

притежават апаратура, класифицирана като високо технологична и провеждат 

интервенционални и инвазивни процедури. Тези ЛЗ, според изискванията на наредба №2 на 

МЗ и по международните препоръки , би трябвало да имат медицински физик на щатно 

работно място. Неизпълнението на това изискване в голяма част от лечебните заведения е 

пречка пред качественото провеждане на дозиметрията на пациента и оптимизацията на 

рентгеновите изследвания.  

4.2. Тестване и функционално подобрение на разработения софтуер 

4.2.1. Функционални тестове на разработения софтуер с типични набори от данни 

При изпълнението на етапа по разработване и оптимизиране на платформата (фиг. 2) 

бяха извършени дейности по осигуряване качеството на разработения софтуер. За 

осъществяване на този етап бе възприет “динамичен” подход на тестване от тип “черна 

кутия”.  

Паралелно с изграждането на отделните модули на онлайн платформата, се извършиха 

многократни тестове върху всеки един от тях. Основната цел бе верификацията на 

съответствието между постъпващите в платформата входни данни и съответните изходни 

данни, както и валидиране на извършвания от софтуерния код статистически анализ на 

извадката пациенти. За изпълнението на тези тестове бяха използвани данни, събрани при 

предходните национални проучвания. Параметрите, за които в предходните проучвания не 

са събирани данни, бяха попълнени с типични по стойност  и значение числови и текстови 

данни.   

След всеки тест, в случай на открити софтуерни дефекти или предложение за 

подобряване на функцията на даден модул, бе изготвян доклад до софтуерните специалисти, 

съдържащ детайлно описание на дефекта и евентуалните предходни стъпки, довели до 

непредвиденото поведение на софтуера. Всеки такъв доклад беше изпращан по електронната 

поща до ръководителя на софтуерната разработка.  
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Паралелно, в периода от месец март 2014 до декември 2015 г., бяха осъществени 

множество дискусионни срещи относно разработката, с ръководителите и изпълнителите на 

проекта от страна на фирма “Софтуерна компания ООД”, включително и няколко онлайн 

срещи с текущия програмист, разработващ програмния код. За периода на разработване на 

софтуера бяха разменени общо 223 електронни писма. 

В резултат на динамичните тестове бяха открити 180 софтуерни дефекти, влияещи в 

различна степен на работата на отделните модули и онлайн системата като цяло, както и на 

входно-изходните данни. Разпределението на откритите софтуерни дефекти по класове е 

показано на фиг. 3. Наблюдава се сравнително хомогенно разпределение по брой на 

откритите дефекти.  

Периодично се извършваха регресионни тестове, чиято цел беше потвърждение на 

отстраняването на забелязаните софтуерни дефекти. 

Класификацията на софтуерните дефекти е извършена чрез субективното възприятие на 

влиянието на всеки един дефект върху правилното функциониране на системата и важността 

на постъпващите данни. Всеки софтуерен дефект е стратифициран на база на следните общо 

възприети правила: 

 Критичен дефект – дефектът засяга много важна функционалност или много важни 

данни. Такъв дефект е без възможност за заобикаляне. Пример от тестването на 

онлайн системата: 

- Администратор на лечебно заведение не може да регистрира отделение.  

- Полето за въвеждане на ръст позволява да се въвеждат числови стойности 

единствено до 99 см. 

 Значителен дефект – дефектът въздейства на основна функционалност или основни 

данни. Такъв дефект има решение, но не е очевидно и е трудно изпълнимо. 

Вследствие на дефект от този клас, необходимият резултат от неработещата 

функционалност в един модул е достижим посредством друг модул, ако се изпълнят 

няколко сложни индиректни стъпки. Пример от тестването на онлайн системата: 

- При добавяне на графично скопично изследване в “Стационарен работен пост 

за рентгеноскопия и рентгенография” автоматично се добавя или изтрива някое 

от изследванията за възрастни. 

- Не се изписват цифрите след десетичната запетая за поле “Общо време на 

скопия ” в целия статистически анализ. 
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 Незначителен дефект – дефектът засяга маловажна функционалност или по-

малко важни данни. Такъв дефект има лесно решение, като необходимият 

резултат от неработещата функционалност в един модул е лесно изпълним в друг 

модул. Пример от тестването на онлайн системата: 

- “ Радио бутон ”, който позволява едновременен избор на две възможности. 

- Не се регистрира въведената стойност в полето  “ Клас на чувствителност ”. 

 Несъществен дефект – дефектът не влияе върху работата на функционалност или 

данни. Обикновено причинява неудобство върху работата на потребителя. 

Пример от тестването на онлайн системата: 

- Не всички от задължителните полета са маркирани със звезда. 

- Фонов текст в поле, който е излишен и обърква потребителя. 

В процентно отношение, критичните дефекти преобладаваха в периода на 

първоначална разработка, съответно 71 % открити при тестове с очаквани данни и 23 % 

открити чрез пилотните тестове. Останалите 6 % бяха открити в процеса на реална употреба 

на онлайн системата. По-големият процент критични дефекти се дължи на самия процес по 

първоначално софтуерно кодиране и изграждане на основните модули. Откритите 

значителни дефекти бяха 38 %  в първия период и 59 % през втория период, останалите 3 % 

бяха открити отново в процеса на реална употреба на онлайн системата. Две трети от 

незначителните дефекти бяха открити при тестването с очаквани данни, а останалата една 

трета при пилотните тестове. Откритите несъществени дефекти са разпределени 

сравнително еднакво и в двата периода. Трябва да се отбележи, че 95 % от незначителните 

дефекти бяха открити в периода от 5-то до 7-мо четиримесечие от периода на разработване и 

Фиг. 3. Разпределение на откритите софтуерни дефекти по класове и период на тяхното 

откриване. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Критичен дефект Значителен дефект Незначителен дефект Несъществен дефект

Б
р

о
й

1-во до 5-то четиримесечие 35 15 33 23

6-то до 7-мо четиримесечие 11 23 16 20

В процес на употреба 3 1 0 0

Общо открити дефекти 49 39 49 43



20 

 

тестване. Това е така, защото в по-ранния период на тестване този клас дефекти не беше 

включен сред приоритетните за откриване. 

4.2.2. Тестове за ползваемост и повишаване на функционалността на онлайн 

платформата 

Според стандарта ISO 9241-11:2018, ползваемост се дефинира като: “Степента, в която 

даден продукт или услуга може да се използва от определени потребители за постигане на 

конкретни цели ефективно, ефикасно и задоволително в определен контекст на употреба.”. 

Този вид тестове бяха изпълнени първоначално от медицинските физици към секция 

“Радиационна защита при медицинско облъчване” на НЦРРЗ, а впоследствие и от 

медицински физици, студенти и рентгенови лаборанти, работещи и специализиращи в 

няколко лечебни заведения. Основната цел на този вид тестове беше идентифициране на 

проблемни ключови елементи и моменти при използването на онлайн системата от страна 

на потребителите. 

 

Чрез идентифицираните и впоследствие подобряване на критични елементи, беше 

постигнато улесняване на процеса по въвеждане на данни и повишаване на 

функционалността на онлайн системата. Тестовете за ползваемост и улеснена 

функционалност продължиха в етапа на пилотното тестване на онлайн платформата. 

Фиг. 4. Динамика на откритите софтуерни дефекти и предложенията за подобрения, 

направени по време на тестването и разработването на онлайн системата. 
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Динамиката на откритите софтуерни дефекти и предложенията за подобрения е показана на 

фиг. 4.  

Резултатите и препоръките от потребителите, тествали онлайн платформата, бяха 

анализирани и приоритизирани, като на тяхна база бяха направени предложения за 

подобряване на платформата. Едно от заключенията бе необходимостта от ясни инструкции 

към потребителите. В резултат, бе създадено ръководство за употреба, съдържащо 

инструкции според класа на потребителя и изискванията по въвеждане на данни за всеки от 

видовете работни постове. Друга, не по-малко важна препоръка, бе допълнителното 

уточняване на параметрите на отделните полета за въвеждане на данни. 

Някои от по-важните подобрения, въведени в резултат на проведените тестове за 

ползваемост и подобряване на функционалността са: 

 Добавяне на поле за комуникация между потребителите. 

 Добавяне на функционалност за автоматично конвертиране на величината KAP към 

размерност µGy.m
2
. 

 Пояснителен текст с описание на онлайн платформата, визуализиращ се при зареждане 

на началната страница на системата. 

 Добавяне на поле за коментар при въвеждане на пациентни данни, при всички работни 

постове за всички видове изследвания. 

 Добавяне на поле за въвеждане на възраст в месеци, което е много важно при данни за 

деца. 

 Възможност потребител с административни права да добавя марки и модели на 

рентгенови уредби към динамичния списък. 

 Групиране на няколко експонациони параметри при рентгенографични и КТ 

изследвания, от които за поне един е задължително въвеждането на информация, 

например за рентгенографични изследвания това включва mA/mAs, а за КТ 

изследвания е mA/mAs/eff. mAs. 

 Функция за записване на електронни формуляри за въвеждане на пациентни данни, с 

възможност за отпечатване на хартиен носител. 

 Прилагане на “ Правила и условия ” за ползване на онлайн платформата. 

 Помощни текстове, подпомагащи регистрацията на потребителя. 

 Функционалност, даваща възможност по всяко време да се записват пациентните 

данни във файл, с възможност за последващото им отпечатване. 

 Добавяне на предварително дефиниран списък с размерности на величината KAP. 
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 Детайлно разделяне на КТ изследвания по клинични индикации. 

 Меню, даващо възможност на потребителя по всяко време да добави от списък 

изследване, за което ще въвежда данни. 

 Създаване на актуален списък на лечебните заведения за болнична и извън болнична 

помощ, разполагащи с рентгенологична апаратура. 

 Добавяне на упътване за потребителя на онлайн системата. 

 Създаване на софтуерното приложение “ idRS ”, посредством което е възможно 

автоматичното изпращане на данни до онлайн системата.  

След направен анализ на световната практика за събиране на данни за национални 

проучвания и на база богатия опит на екипа от секция “Радиационна защита при медицинско 

облъчване” към НЦРРЗ, за всеки вид изследване бяха детайлизирани и избрани пациентни и 

дозиметрични параметри и величини, които да бъдат записвани в онлайн платформата.  

Данните за пациента, които се регистрират са: пол, възраст, ръст, телесна маса, проекция, 

следвани от експонационните данни и използвана рентгенографска техника за конкретния 

вид изследване, като: kV, mAs, ms, общо време на скопия, DAP (KAP), CTDIvol или CTDIw, 

брой серии/фази, комбинация анодна мишена-филтър и др. Преди въвеждане на данните в 

онлайн платформата, всеки регистриран потребител има възможността да свали и запише 

стандартизиран формуляр с кратки инструкции относно необходимите данни за съответния 

вид изследване, във формат на Excel. Потребителят може да попълни формулярите ръчно 

или електронно и да ги изпрати чрез системата. За отделения, разполагащи със собствени 

програмни продукти за събиране на дозите на пациентите, тези таблици могат да се 

попълват чрез автоматично извличане на информацията от електронния архив.  

4.3. Анализ на данните и резултатите от проведените пилотни тестове и 

националното проучване 

В този раздел е направен анализ на данните, постъпили в онлайн платформата при 

проведените пилотни тестове и последващото национално проучване. Данните, получени в 

НЦРРЗ в етапа на провеждане на националното проучване чрез други методи, не са 

включени в анализа и не са представени. 

Пилотните тестове бяха изпълнени след етапа на първоначално разработване с данни от 

реално проведени рентгенови изследвания. Тези тестове бяха проведени в периода от месец 

февруари 2016 до май 2016 г. На доброволни начала, медицински физици, рентгенолози, 

рентгенови лаборанти и специализанти от различни лечебни заведения се включиха в този 
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вид тестове и събиране на данни. Една част от тях се регистрираха в онлайн платформата, 

като изпращаха данните посредством нея. Друга част събираха данни чрез попълване на 

формуляри в Excel формат или отпечатани на хартия, а тези данни бяха въвеждани от 

администратора на системата и използвани за тестване на системата.  

4.3.1. Регистрирани потребители 

Общо бяха докладвани данни от проведени 279 изследвания на пациенти от пет различни 

лечебни заведения. В едно лечебно заведение, освен в рамките на тестовете, потребителят 

продължи да докладва данни по време на провеждането на националното проучване.  

В периода на третото национално проучване, в онлайн платформата бяха реализирани 44 

регистрации на потребители, като пет от тези регистрации се дублираха. Най-вероятната 

причина е грешно въведен регистрационен email или моментен проблем в регистрационната 

форма на системата, отстранен за няколко дни в началото на месец октомври 2016 г. 

Регистрираните 39 потребители представяха 35 лечебни заведения. Един от потребителите 

представяше три ЛЗ. Към четири от лечебните заведения бяха регистрирани по-двама 

потребители. От всички уникални регистрации, 36 % бяха направени от медицински физици, 

28 % от рентгенолози, 21 % от рентгенови лаборанти и 15 % от персонал с друга длъжност. 

4.3.2. Информация за регистрираните уредби 

По време на тестовете и при националното проучване през онлайн системата постъпиха 

данни за 40 рентгенови уредби, както следва: 10 за рентгенография, 11 комбинирани 

графично-скопични, 6 за ангиография, 5 за мамография и 8 за КТ. Регистрираните уредби са 

от следните градове: Благоевград, Варна, Панагюрище, Пловдив, Русе, София. Уредбите са 

инсталирани в различен вид лечебни заведения: ДКЦ, МЦ, МБАЛ, УМБАЛ, онкологични 

диспансери и специализирани болници. 

За приблизително 2/3 от уредбите за рентгенография, потребителите са попълнили 

информация в незадължителните полета, даващи информация за размера на фокуса, 

филтрацията по вид и стойност, производителя на преобразувателя на образа, работния 

обхват на анодното напрежение. Само за 1/3 е докладвана информация за класа на 

чувствителност при филм-фолийна комбинация  или CR преобразувател на образа, или 

размера на преобразувателя в случай, че е DR. 

Регистрираните комбинирани работни постове за графия и скопия са произведени от 

осем различни производителя. За три от уредбите е посочена година на производство, като 

най-старата е произведена през 1996 г. Половината от уредбите са били новопроизведени 
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при тяхното инсталиране. За осем от уредбите е посочен електронно-оптичен 

преобразовател на образа, като в пет тях е комбиниран със CCD камера а останалите три е с 

аналогова камера. В информацията, постъпила за половината от регистрираните уредби, не 

посочено задължителното поле за наличните увеличителни режими уредбата. При 

регистрирането на  девет от уредбите, потребителите не са попълнили задължителната 

информация за решетъчното отношение на противудифузионната решетка. Информацията, 

постъпила от незадължителните полета е със сходно ниво на пълнота, както при уредбите за 

рентгенография.  

Шестте уредби, от които се получиха данни за интервенционални и инвазивни 

процедури, са докладвани като произведени от GE Healthcare (Innova 2100, Innova 3100, 

Innova IGS 520), Philips (Allura Centron), Siemens (Axiom Artis DFC), Toshiba (Infinix CFi). За 

половината от тях е отбелязана годината на производство. С изключение на една уредба, за 

която не е отбелязано, всички останали са били новопроизведени при инсталирането им. 

Преобразувателят на образа при всички уредби е от типа плосък панел, като е отбелязан и 

неговият размер. За шестте уредби са пояснени наличните дозови и скопични режими. 

Информация за наличната филтрация на дадената уредба и увеличителни режими е 

постъпила само от две уредби, като за една от тези уредби информацията е много подробна. 

Постъпилите данни за мамография са докладвани от пет уредби, произведени от два 

производителя. За четири от тях е записана информация за годината на производство.  

Всичките четири уредби са декларирани като новопроизведени. При всички уредби е 

отбелязан вида на преобразувателя на образа, като за четири от тях е от типа DR, а за 

останалата една e CR. За три от уредбите изборът на данни е изцяло автоматичен, а за две e 

автоматичен и ръчен (избор на филтър, напрежение и количество електричество). 

Информацията за компютър-томографските уредби е изключително подробна. Във 

всички полета, с изключение на две, потребителите са записали изискваната информация. 

Регистрираните осем КТ са произведени от някои от основните производители на този вид 

уредби. Почти всички КТ уредби са с докладвана възраст между 8-10 години. Шест от 

уредбите са с повече от 64 детекторни реда, като всички притежават функцията за 

автоматична модулация на тока. 

4.3.3. Обобщение на данните, докладвани от проведени изследвания и процедури 

В голяма част от докладваните пациентни извадки бяха спазени изискванията, заложени 

в методологията на проучването. Допълнително бяха отправени инструкции за записване 
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данни само за изследвания с приемливо диагностично качество на образа. Обобщение на 

броя записани пациентни данни към всяка докладвана извадка е показано в таблица 3. 

Таблица 3. Честота на записаните в платформата пациенти в отделните извадки. Направено е 

сравнение с докладваните данни, постъпили от регистрирани потребители чрез друг метод на 

изпращане. 
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провеждани изследвания или деца. Това изискване беше спазено в 42 % от извадките за 

Вид уредба/Интервал-брой пациенти 

Онлайн платформа и 

тестови данни 

Регистрирани 

потребители, изпратили 

данни по друг метод 

Абсолютна честота 

(Относителна честота, %) 

Абсолютна честота 

(Относителна честота, %) 

Рентгенография 
 

 

1-10 15 (45) 22 (65) 

11-17 4 (12) 2 (6) 

18-22 9 (27) 10 (29) 

23-30 0 (0) 0 (0) 

31-50 3 (9) 0 (0) 

Над 50  2 (6) 0 (0) 

Общ брой пациентни извадки 33 34 

Конвенционална рентгенова скопия и 

интервенционална/инвазивна 

рентгенология 

  

1-10 1 (7) - 

11-17 0 (0) - 

18-22 5 (36) - 

23-30 2 (14) - 

31-50 4 (29) - 

Над 50  2 (14) - 

Общ брой пациентни извадки 14 Без постъпили данни 

Мамография   

1-10 1 (33) - 

11-17 1 (33) - 

18-22 0 (0) - 

23-30 1 (33) - 

31-50 0 (0) - 

Над 50 0 (0) - 

Общ брой пациентни извадки 3 Без постъпили данни 

Компютърна томография 
 

 

1-10 18 (62) 5 (38) 

11-17 1 (3) 5 (38) 

18-22 9 (31) 3 (23) 

23-30 1 (3) 0 (0) 

31-50 0 (0) 0 (0) 

Над 50  0 (0) 0 (0) 

Общ брой пациентни извадки 29 13 
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конвенционална рентгенография, 93 % за рентгенова скопия и интервенционални 

процедури, 33 % за мамография и 34 % за компютърна томография. Съответно сумарният 

брой пациенти в извадки, неотговарящи на това изискване за конвенционална 

рентгенография е 96, 3 за рентгенова скопия, 24 за мамография и 85 за КТ.  В процентно 

отношение той е най-висок за мамография, 51%, следван от 29 % при КТ и 22% за 

конвенционалната рентгенография. 

За всяка от групите изследвания бяха получени данни за общо 1346 пациенти, които 

съставляваха 1672 пациентни записа. Тази разлика се дължи на методиката за използване на 

повече от една рентгенография за пациент при мамографските изследвания и провеждането 

на част от КТ изследванията с повече от една фаза или серия.  

От данните, получени за конвенционална рентгенография, почти всички са за 

рентгенография на бял дроб в PA проекция. Разпределението на получените данни по вид 

изследване е показано в таблица 4. 

В получените записи от компютър-томографските изследвания, преобладават данните за 

глава и торакс. Изследването Глава рутинен протокол (травма, инсулт) е проведено със 

средно 1,2 серии/фази за пациент. Докладваните клинични индикации за този вид 

изследване, са както следва: 18 травма, 17 инсулт, 23 други с преобладаващо сърдечно 

съдово естество, за 42 от изследванията не е докладвана клиничната индикация. 

Изследването Торакс е проведено със средно 1,4 фази за пациент. Докладваните клинични 

индикации  и изследвани патологии са както следва: 20 белодробни, 19 сърдечно съдови, 6 

туморни, 7 друга патология 23 недокладвани. Докладваните клинични индикации за 

останалите КТ изследвания са отбелязани в 42 % от записите, като са с преобладаващо 

естество, характерно за дадената анатомична област и търсена патология. Изследването с 

най-много проведени фази за пациент е Торакс и абдомен (CTA и други), проведено със 

средно 3,2 фази. 

При докладването на данни от проведени мамографски изследвания бе заложено 

изискването да се записват всички направени рентгенографии за дадения пациент. В 

платформата бяха заложени като възможен избор: craniocaudal (СС) , mediolateral oblique 

(MLO) и друга проекции. За всяко едно изследване са докладвани данни за средно 4,2 

направени мамографии, като очаквано най-често са 4 (по две проекции за лява и дясна 

гърда). Същевременно за всяка една от уредбите бяха докладвани данни от проведени 

измервания на лъчевия дебит. 
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Седемдесет и два от 74-те направените педиатрични пациентни записа са докладвани от 

извършени рентгенографии на бял дроб в PA/AP проекция, в пет отделения. Броят 

пациентни записи за останалите изследвания е пренебрежимо малък. 

 

 

  

Таблица 4. Разпределение на въведените пациентни данни по вид изследване, сравнени с данните, 

събрани при второто национално проучване. 

Вид работен пост/Изследване 

Онлайн платформа 
Национално проучване 

2007-09 

Брой пациенти/пациентни 

записи (уредби) 
Брой пациенти (уредби) 

Рентгенография 
 

 

Бял дроб РА проекция 484 (17) 341 (13) 

Таз AP 6 (3) 68 (8) 

Лумбални прешлени LAT 4 (2) 30 (5) 

Торакални прешлени LAT 3(1) - 

Череп LAT 2 (2) - 

Обзорна рентгенография на корем АР  1 (1) - 

Череп AP/PA 1 (1) 45 (4) 

Торакални прешлени AP/PA 1 (1) - 

Бял дроб PA/AP (деца) 76 (5)  - 

Корем AP (деца) 1 (1) - 

Конвенционална рентгенова скопия 
 

 

Иригография 23 (2) 242 (18) 

Рентгеново изследване на стомах и 

дванадесотопръстник 
20 (1) 228 (15) 

Интервенционална/инвазивна 

рентгенология  
 

Коронарна ангиография (CA) 227 (6) 409 (10) 

Перкутанна коронарна интервенция (PCI) 165 (5) 181 (10) 

Мамография 
 

Проведено по друга 

методика 

Всички проекции 47/197 (3)  

Данни за лъчев дебит 4 уредби  

Компютърна томография 
 

Проведено по друга 

методика 

Глава рутинен протокол (Травма, Инсулт) 100/124 (7)  

Торакс 75/105 (7)  

Лумбални прешлени (Травма, Дискова херния 

и друга патология) 
29/47 (2)   

Сърце 28/56 (2)  

Абдомен 26/47 (3)  

Глава рутинен протокол (Тумор, Мозъчна 

аневризма) 
15/19 (4)  
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З

апи

сан

ите 

педиатрични КТ изследвания съставляват нищожно малка част. За другите групи 

изследвания не се изискваше записване на педиатрични данни. 

Направеният в този раздел анализ на данните, постъпили в онлайн платформата при 

проведените пилотни тестове и последващото национално проучване, нямат представителен 

характер. Въпреки краткия период на събиране на данните, постъпилите данни са повече от 

тези, събрани с много усилия при второто национално проучване. Това показва потенциала 

на този метод за улесняване провеждането на проучвания, координирани от НЦРРЗ.  

4.3.4. Анализ на записаните пациентни данни 

Върху постъпилите пациентни данни беше извършен анализ на грешно въведените или 

непопълнени параметри. Направеният анализ и разпределението по вид на грешно 

въведените параметри е показан в таблица 5.  

В групата на конвенционалната рентгенография се забелязва висок процент 

неотбелязани данни за времето на експонация. Друго важно и задължително поле с висок 

процент неправилно въведени данни е за KAP. Данните от няколко работни поста постъпиха 

със сгрешена размерност, което наложи допълнително уточняване и корекция.  

Сред другите непопълнени параметри се открояват полетата за ръст, телесна маса и 

възраст в месеци. Причината е в липсата на практика в отделенията да се записват тези 

данни. При децата в повечето случаи възрастта в месеци беше указана.  

При изследванията и процедурите под рентгеноскопичен контрол се забелязва голямо 

количество непопълнени данни за брой серии и брой записани образи. Това се дължи на 

липсата на тази информация в архивираните изследвания или на затруднения достъп до нея 

в информационните системи. В някои случаи липсва и информацията за телесна маса, ръст, 

възраст, KAP за скопия и кумулативна доза за цялата процедура.  

Възможни причини са липсата на тази информация в архива на изследванията, поради 

ретроспективния характер на събиране на данните, а при по-стари уредби – и липсата на 

показание на дисплея на уредбите. В близо две трети от докладваните данни за 

интернационалните и инвазивни процедури не са постъпили данни за сложността на 

проведената процедура, вероятно също поради липсата на съответни записи. 

Торакс и абдомен (CTA и други) 11/35 (2)  

Абдомен и таз 5/12 (1)  

Торакс (Патология или тумор на 

медиастинум, плевра, бял дроб) (Деца) 
1/1 (1)  

Главен мозък (Травма, Съмнения за мозъчна 

патология) (Деца) 
1/1 (1)  
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В настоящото проучване сложността на интервенционалната процедура беше зададена 

като ниска, средна и висока, без да са зададени критерии, чрез които да се определя нейната 

сложност. Това е една потенциална област за бъдещо развитие на методиката. 

 

 

Таблица 5. Обобщение на грешно  въведените или непопълнени данни във формулярите за 

различните видове работни постове. Параметрите с коректно и правилно попълнена информация, 

не са отбелязани. 

 

В докладваните данни от трите мамографски уредби не се наблюдават непопълнени или 

грешно въведени пациентни данни. За една от уредбите в полето с коментар е попълнена 

стойността на средната жлезиста доза, определена от софтуера на уредбата. 

Работен пост 
Задължителни 

параметри 
  Незадължителни параметри   

Рентгенография 

Телесна маса  51 (8.8%) Възраст (месеци) 435 (75.1%) 

Ръст  70 (12.0%) 
Позициониране на 

пациента 
16 (2.8%) 

mAs 2 (0.3%) 
Разстояние фокус-

преобразувател на образа 
17 (2.8%) 

Време на експозиция 194 (33.5%) Размер на фокуса 8 (1.4%) 

KAP 36 (6.2%) 
Размер на преобразувателя 

на образа 
76 (13.1%) 

Конвенционална 

рентгенова скопия 

- - Възраст (месеци) 40 (93%) 

  
KAP (за скопия) 40 (93%) 

  

Кумулативна доза за цялата 

процедура 
40 (93%) 

Интервенционална/ 

инвазивна 

рентгенология 

Телесна маса 178 (45.4%) Възраст (месеци) 352 (89.8%) 

Ръст 178 (45.4%) KAP (за скопия) 332 (84.7%) 

Възраст (години) 178 (45.4%) 
Кумулативна доза за цялата 

процедура 
86 (21.9%) 

Брой серии 332 (84.7%) Сложност на процедурата 264 (67.3%) 

Общ брой 

графии/образи 
332 (84.7%)   

 

Мамография - - - - 

Компютърна 

томография 

Телесна маса 20 (6.9%) Възраст (месеци) 286 (98.3%) 

Ръст 61 (21.0%) Effective mAs 188 (64.6%) 

mA 45 (15.5%)   

mAs 257 (88.3%) 
  

Стъпка на скениране 24 (8.2%) 
 

 DLP, mGy.cm 87 (29.9%) 
 

 Клинична индикация 106 (36.4%)     
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При 30 % от постъпилите данни от проведени КТ изследвания, всичките от една КТ 

уредба, не е отбелязана стойността на DLP. Като причина за това е определена липсата на 

показание за DLP на дисплея на уредбата, която е инсталирана преди 17 години. В голяма 

част от постъпилите данни, половината от които са от същата уредба, не са отбелязани 

стойностите за параметрите mAs и Effective mAs. Вероятната причина е инженерната или 

софтуерната настройка на уредбите. В малко над 1/3 от данните не е уточнена клиничната 

индикация. Възможна причина е липсата на практика в някои отделения в досиетата на 

пациентите да се записват данни за клиничната индикация, а само сканираната анатомична 

област. 

Изводът от анализа в този раздел е, че правилното и ефективно използване на 

онлайн системата изисква обучение на потребителите и постоянни усилия за контрол 

на качеството на постъпващите данни и обратна връзка. Това е в сила и в случай на 

ръчно въвеждане на данните, при които се допускат аналогични грешки и пропуски. 

Важна роля в този процес би трябвало да играя експертът по медицинска физика, с 

какъвто трябва да разполага всяко отделение по образна диагностика.  

4.4. Разработване на специализирано софтуерно приложение "idRS" 

Предадената от разработчиците онлайн платформа изискваше потребителят да въвежда 

ръчно данните за всеки пациент. Въпреки че потребителят има възможност да изтегли и 

запише стандартизирани формуляри във формат на Excel®, които да се попълват офлайн в 

процеса на събиране на данните в лечебното заведение, тяхното прехвърляне в онлайн 

системата изискваше ръчно прехвърляне на всеки отделен запис в системата, което бе 

времеемко и потенциален източник на грешки. Това бе демотивиращо, особено за 

потребители, които разполагат с данни във вид на електронни таблици от създадени локално 

регистри, или от специализирани софтуерни продукти за автоматично извличане и 

проследяване на дозовите параметри от рентгеновите изследвания.  

С цел намаляване на грешките при ръчно попълване на данни, ускоряване на 

въвеждането и насърчаване на потребителите за въвеждане на данни в онлайн системата, 

беше разработено софтуерно приложение Interactive Dose Reporting Software (idRS). 

Приложението idRS представлява Microsoft Excel електронен формуляр, с вградени 

интерактивни функции, разработени чрез програмния език Visual Basic for Applications 

(VBA). Приложението е самостоятелна разработка, изпълнена в периода от месец май 2017 

г. до февруари 2018 г. Към момента са разработени три версии на приложението, 
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предназначени за рентгенографични, рентгеноскопични и компютър-томографски 

изследвания.  

Приложението idRS може да бъде определено като своеобразен интерфейс между 

потребителя и онлайн платформата, позволяващ автоматизирано изпращане на данни към 

онлайн системата, проверка за валидност на данните, статистически анализ на въведените 

данни, сравняване с публикувани в научната литература ДРН, и отпечатване на справка с 

автоматично определената типична доза. Приложението е с изключително опростен 

интерфейс и интерактивно подпомагаща потребителя информация, позволяващи 

въвеждането на данни не само от медицински физици, а и от други медицински 

специалисти. 

Процесът по разработване на приложението бе разделен на няколко етапа: 

- избор на софтуерно осигуряване, включващо вид операционна система и програмен 

език; 

- програмиране на изходния код, осигуряваш работоспособността на приложението; 

- тестване и валидиране на функционалностите, вградени в приложението. 

4.4.1.  Избор на програмен език и софтуерна работна среда 

 Поради изключително широкото разпространение сред потребителите, използващи 

персонални компютри, за работна среда бе избрана операционната система Microsoft 

Windows.  

Изборът на софтуерен продукт бе съобразен с целта, която си поставихме: разработеният 

програмен код да функционира без необходимост от инсталиране. Затова се спряхме на 

софтуерния продукт Microsoft Excel и вградената в него среда за разработване, оперираща 

със софтуерния език Visual Basic for Application (VBA). Поради дългогодишната му 

употреба, VBA е много добре познат, и за неговото използване има достъпна практическа 

литература. 

4.4.2. Описание на програмния код  

Първоначалната концепция на приложението включваше само възможност за 

автоматизиран трансфер на данни към онлайн платформата за рентгенографични 

изследвания. Впоследствие, поради необходимост от контрол върху постъпващите данни с 

цел намаляване на възможностите за неправилно записване, бяха разработени 

функционалности, осъществяващи автоматична проверка на данните. Допълнително, в 

процеса на разработване и тестване на приложението, бяха добавени множество 
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допълнителни модули и функции, улесняващи потребителя и повишаващи ергономичността 

на интерфейса.  

Аналогично на първоначалната версия за рентгенография, бяха разработени версии за 

рентгенова скопия и за КТ.  

Структурата на приложението e съставена от Excel файл, съдържащ: 

 страница с описание и инструкции за работа с приложението; 

 страница с бланка за попълване на пациентна и дозиметрична информация, според 

вида изследване; 

 VBA програмен код, чрез който се извършва автоматизираното въвеждане. 

 три технически страници, подпомагащи изпълнението на програмния код и 

използвани като вътрешно хранилище на информация, оставени скрити за 

потребителя. 

За подобряване на връзката потребител-интерфейс, бяха разработени интуитивни 

интерактивни информационни полета, форми за попълване на информация и командни 

бутони.  

При разработване на приложението бяха предвидени множество варианти за поведение 

на софтуера, осигуряващ работата на онлайн платформата, човешки фактори и вероятности 

за подаване на сгрешени данни от страна на потребителите. За целта бяха предвидени 

контролни проверки на данните и информационни съобщения за удобство на потребителите. 

Тези съобщения са 40 във версиите за рентгенография и рентгеноскопия и 50 за КТ. 

За обезпечаване на функционалните възможности на приложението, програмния код бе 

разделен в отделни взаимосвързани модули, разграничени по основното им програмно 

предназначение. Във всеки вариант има три модула, с изключение на версията за КТ, където 

са пет. Програмният код към всеки модул изпълнява определени функции. 

 

Основните характеристики и функции на модулите са: 

 зареждане на потребителския интерфейс; 

 автоматично копиране на данни от друг Excel файл; 

 проверка за грешки в данните; 

 ограничения, предотвратяващи грешно или непълно въвеждане на данни; 

 автоматично преобразуване към числов формат на записани в текстови формат 

числени данни; 
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 автоматично номериране на пациентите и преброяване на отделните фази при 

данните за КТ изследванията; 

 разчитане на текстовите данни, независимо от начина на записване (с главни букви 

или не); 

 свързване и последващ трансфер на данните до онлайн платформата; 

 възможност за въвеждане на отделни и/или група пациенти; 

 въвеждане на целия набор от данни за даден пациент при компютър-томографските 

изследвания, независимо от броя на фазите/сериите за даденото изследване; 

 висока скорост на въвеждане на данните, спрямо ръчния метод на въвеждане; 

 сравняване на типичната доза за дадено изследване, с данни за ДРН; 

 отпечатване на справка за въведените от потребителя данни. 

В трите варианта на приложението, общата дължина на програмния код без коментарите 

и изключения код е 5517 реда, съдържащи 332352 знака без интервалите. Тази дължина е 

еквивалентна на 184 стандартни машинописни страници текст.  

Паралелно с разработване на приложението бяха изпълнени редица тестове:  

Тест на ниво отделни градивни единици. Този вид тест бе извършван след 

разработване на всеки един модул или функционална част от него. Счита се, че тестването 

на това ниво не е достатъчно, за да гарантира работата на даден софтуер като цяло, а по 

скоро за да гарантира, че градивните блокове функционират нормално сами за себе си. 

Извършва се от самите разработчици в периода на изграждане на продукта. В резултат на 

провеждането му се минимизираха дефектите и се подобриха функционалните възможности 

на приложението. 

След изграждането на всеки отделен модул се извършваха така наречените тестове на 

ниво интеграция. Изпълнението на този вид тестовете целеше проверка на взаимовръзките 

и съвместната работа на отделните компоненти. Бяха открити и отстранени известен брой 

несъответствия. 

Друг вид проведени тестове бяха тези, целящи проверка на съвместимостта, с цел 

отстраняване на проблеми с различията при софтуерните настройки на различните 

компютърни системи. Като резултат от този вид тестове беше открит проблем при 

изписване на някои съобщения в приложението, тъй като VBA съхранява вътрешният текст 

във формат Unicode (UTF-16), а за съобщения и изскачащи прозорци се използва само ANSI 

формат. Поради тази причина, в някои от информационните прозорци, в зависимост от 
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настройките, се изписваха нечетими символи. Този проблем беше успешно преодолян чрез 

използване на специално разработена за целта функция. 

4.4.3. Разработени модули 

4.4.3.1. Модул  за пациентни и дозиметрични данни 

Този модул обхваща няколко аспекта от страна на работата с данните, директно чрез 

тяхната проверка и индиректно посредством основния потребителски панел (интерфейс). 

Този модул е вграден във всички варианти на приложението.  

Модулът осигурява зареждането и визуализацията на основния потребителски панел, 

Посредством основния потребителския интерфейс се осъществява над 90 % от 

взаимодействието между потребителя и idRS приложението. При неговото изграждане бяха 

следвани и търсени основните правила и характеристики за създаване на такъв вид елемент: 

яснота, стегнатост, познатост, бърз отклик, последователност, естетика, ефикасност и 

снизходителност. Основните негови компоненти са: командни бутони, падащи менюта с 

възможности за избор и интерактивно информационно поле за показване на съобщения. 

Командните бутони бяха така изградени, че да се активират и изключват в отделните фази, 

което да позволи изпълнение само на правилни и логични команди. В зависимост от етапа 

на изпращане на данни се визуализират три подменюта, съдържащи необходимите 

оперативни елементи, 

Проверката на пациентните и дозиметрични данни се осъществява във всички варианти 

на idRS. В отделните варианти подлежащите на проверка параметри са: телесна маса, 

възраст години, възраст месеци, kV, общо време на скопия, KAP(DAP), KAP(DAP) за 

пълната процедура, CTDIvol/w и DLP. Софтуерния код, отговарящ за проверката на данните, 

не позволява записване на данни в полетата KAP(DAP), KAP(DAP) за пълната процедура, 

CTDIvol/w и DLP с нулева стойност или да са неотбелязани. От друга страна, в зависимост 

от това дали избраното изследване е за възрастни или деца, приложението позволява 

въвеждане на нулеви стойности в полето Възраст месеци. Същевременно потребителя може 

да се възползва от предвидената възможност софтуерния код автоматично да попълни 

нулеви стойности в това поле, при положение, че изследването е за възрастни. След 

завършване на проверката, некоректните данни се отбелязват посредством цветово 

оцветяване на  съответната Excel клетка, както и чрез изписване на пациентния номер в 

информационното поле. Програмният код не позволява изпращане на данните, докато не се 

отстранят грешките. 
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4.4.3.2. Модул за трансфер на данни 

Основната цел на този модул е прехвърлянето на данни от попълнения формуляр към 

онлайн платформата. За успешното изпълнение на целта, приложението осъществява връзка 

с онлайн платформата, посредством софтуерния продукт Internet Explorer. На всеки етап 

програмният код на idRS осъществява двустранна комуникация с онлайн платформата, в 

резултат на което се установява реалното състояние на съответния процес, като в случай на 

невъзможност да се извърши даденото действие, се изписва съобщение за грешка. 

Данни могат бъдат записвани само за регистрирана уредба, като е предвидена 

възможността потребителят да запамети избраната уредба, така че да бъде улеснено 

евентуално последващо подаване на данни за така избраната уредба. 

Софтуерният код към приложението idRS беше конструиран по такъв начин, че да 

разчита числовите данни, в които има десетичен делител, независимо от това дали е точка 

или запетая. Така бе преодоляно ограничението за този вид данни в онлайн платформата, 

което позволяваше въвеждане само с точка. Приложението разпознава както целите изрази в 

български и английски вариант, така и ред съкратени означения за полетата, в които се 

въвежда текстова информация, като: Пол, Сложност на процедурата, Фокус и Режим на 

скениране. 

При същинския трансфер на данните, след всеки изпратен пакет от данни за конкретен 

пациент, приложението изчаква онлайн платформата да възстанови готовността за приемане 

на данни. Това се осъществява посредством следене на информацията, съдържаща се в 

определени елементи от софтуерния код на платформата. Чрез тази информация се 

осъществява и визуализацията на процеса по въвеждане на данни от пациентната извадка. В 

същото време се осъществява и проверка за съвпадение на размерността на дозиметричната 

величина, в случай че има вече въведени данни. При несъвпадение между въведената и 

текущо посочената, се изписва съобщение за грешка и се прекратява трансфера на данни. 

След въвеждане на желаната извадка с данни, потребителят има възможността да 

приключи въвеждането на данни за даденото изследване или да продължи на по късен етап. 

В случай на приключване на изследването, приложението ще визуализира страницата на 

онлайн платформата, като потребителят ще има възможността да изтегли файл с въведените 

данни.  
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4.4.3.3. Модул за определяне на типична доза и справка 

Разработеният модул позволява след въвеждане на необходимия брой данни и 

приключване на въвеждане информация за дадено изследване, да се направи запис и 

отпечатване на справка със статистически анализ и автоматично определена типична доза. 

За някои изследвания е предоставена възможността за сравнение на типичната доза с 

литературни данни за ДРН от проучвания проведени в други държави. 

След приключване въвеждането на данни, idRS изтегля стойностите на статистическия 

анализ от онлайн платформата с въведените досега данни, като ги съхранява във вътрешното 

си хранилище на информация. Паралелно извършва изчисление на типичната доза за 

последно въведената извадка от пациенти по средна стойност, като тази стойност също се 

съхранява. Така записаните определени типични стойност на дозата, текуща и актуална, се 

конвертират към µGy.m
2
 за всички рентгенографични изследвания и Gy.cm

2
 за 

изследванията и процедурите под рентгеноскопичен контрол. При въвеждане на данни от 

КТ изследвания, процедурата по изтегляне и определяне на типичната стойност на дозата се 

повтаря, с изключение на частта с конвертирането на дозиметричния индекс CTDIvol/w. 

Така записаните и определени стойности се визуализират в информационното поле към 

главния потребителски панел. В случай, че потребителя е приключил изследването, idRS 

предоставя възможността да отпечата официална справка на въведените данни, в PDF файл 

включваща: пълния статистически анализ, определените типични стойности на дозата, 

информация за ДРН от литературни източници, броя пациентни данни, периода, в които са 

въведени данните, идентификационна информация за регистрирания работен пост и 

потребител. 

4.4.3.4. Модул за копиране на пациентна и дозиметрична информация 

Този модул към момента е приложен само в КТ варианта на idRS. Целта на неговата 

разработка бе да се улесни копирането на данни, записани в друг файл, и последващото им 

сортиране и подреждане спрямо изискването на формуляра за КТ данни. 

Обичайна ситуация за КТ изследванията е извадка от 20 пациенти да заема около 80 реда 

информация в една Excel таблица. Също така, програмите за автоматично извличане на 

дозовите параметри предлагат извеждането в табличен вид на много голям обем и различни 

пациентни данни за дадено изследване. Поради тези причини е подходящо използването на 

метод, подпомагащ копирането на информацията при голям обем от данни.  

Значително улеснение за потребителя е възможността за попълване на полетата в 

произволен ред и с непоследователни символи. По този начин информацията от избрания 
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файл може да бъде копирана в желаната последователност. Тази функционалност е 

реализирана по този начин поради високата вероятност във файла с входните данни да се 

съдържат колони с ненужни за целта данни, като същевременно да са подредени в 

несъответстващ на формуляра ред. 

4.4.3.5. Модул за подпомагане записа на данни 

Този модул е приложим само за данни от КТ изследвания. Програмно е реализиран да 

работи във фонов режим, като потребителят няма контрол върху него. Основните функции 

са автоматично номериране на пациентите и разделянето им по брой на фазите/сериите. За 

изпълнението на тези функции за разделяне и номериране, потребителя трябва да укаже 

само броя фази за дадения пациент, след което програмният код ще оцвети в сиво редовете 

за всеки пациент с повтаряща се пациентна информация, като в тези редове потребителят не 

трябва да попълва повтарящата се информация. Същевременно, данните за отделните 

пациенти ще се визуализират по-отчетливо. 

4.4.4.  Тестване на софтуерното приложение idRS 

Трите версии на приложението idRS бяха тествани с данни от реални пациентни 

изследвания. Тестовете включваха: 

 тест на четири различни компютърни конфигурации с различни версии на 

операционната система Windows и различни регионални настройки, целящ проверка 

на правилното функциониране на приложението; 

 тестване на функцията за копиране на данни от Excel файл; 

 сравнение на данните, записани в онлайн платформата след автоматизираното им 

изпращане, с първоначално записаните; 

 тест, включващ измерване на времето, необходимо за въвеждане на запис от всеки 

отделен пациент. 

За оценка на времето, необходимо за въвеждане на отделен пациентен запис, бяха 

селектирани по 120 пациента за различните видове изследвания. За компютърна томография 

бяха избрани два вида изследвания. Първото бе Абдомен и таз, тъй като обикновено се 

провежда в няколко серии/фази, като съответно този набор от данни включваше 120 

пациенти в 204 пациентни записа. Другото изследване бе Лумбални прешлени, което в 

случая бе провеждано в една фаза. 

Таблица 6. Обобщение на времето необходимо за въвеждане на пациентен запис. За двете КТ 

изследвания са въведени 204 пациентни записа или 120 пациента. В скоби към колона “Общо време 

за въвеждане” е показано необходимото време за въвеждане на 20 пациента.  
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Вид изследване Въвеждане 
Средно време за 

въвеждане на запис, s 

 Общо време за въвеждане 

за всички пациенти (за 20 

пациента), s 

Рентгенография - Бял 

дроб (PA) 

Ръчно 58,8      - (1176) 

PC 1 0,46 54,7 (9,2) 

PC 2 0,36 43,6 (7,2) 

PC Лечебно заведение 0,16 19,6 (3,2) 

Рентгеноскопия - 

Коронарна ангиография 

Ръчно 55,5     - (1110) 

PC 1 0,38 45,4 (7,6) 

PC 2 0,32 38,5 (6,4) 

PC Лечебно заведение 0,15 18 (3,0) 

КТ - Лумбални 

прешлени (една фаза) 

Ръчно 68,2      - (1364) 

PC 1 3,17 647 (12,3) 

PC 2 2,43 495 (10,9) 

PC Лечебно заведение 0,75 153 (5,0) 

КТ - Абдомен и таз 

(многофазно) 

Ръчно 120     - (2400) 

PC 1 2,44 498 (21,5) 

PC 2 1,9 389 (18,6) 

PC Лечебно заведение 0,57 117 (7,6) 

С цел постигане съпоставимост на резултатите между двете КТ изследвания, за 

Лумбални прешлени бяха селектирани 204 пациенти.  

Така селектираните данни бяха записани в онлайн платформата посредством idRS на две 

компютърни конфигурации от среден клас и една работна станция от висок клас. Работната 

станция беше инсталирана към отделението по образна диагностика в едно лечебно 

заведение.  Извадка от същия пакет пациентни и дозиметрични данни, включваща 20 

пациенти за вид изследване, беше въведена ръчно в онлайн платформата. Обобщение на 

времената за въвеждане по различните начини е показано в таблица 6.  

Може да се заключи, че процесът по въвеждане на данни е значително ускорен и 

улеснен. При използване на приложението idRS се очаква изпращането на повече пациенти 

данни с по-малко грешки, вследствие на тяхното автоматично валидиране, отпадането на 

възможността за грешки при ръчно попълване в онлайн платформата, и ускорения процес на 

трансфер на данните. 

4.5. SWOT-анализ на изградената онлайн платформа 

SWOT-анализът, представен в този раздел, има за цел да разгледа критично четирите 

фактора, които характеризират създадения софтуерен продукт, а именно, неговите силни 

страни (Strengths), слабости (Weaknesses), възможности (Opportunities) и опасности 

(Threats).  
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4.5.1. Силни страни 

Софтуерният продукт е онлайн базирана платформа. Достъпът до системата се осигурява 

посредством интернет браузър и е напълно безплатен. Въвеждането на информация може да 

бъде осъществено от всеки компютър, свързан към Интернет и инсталиран във всяко едно 

рентгеново отделение, по всяко време. Това позволява въвеждане на пациентни данни 

ежегодно, след всяка една техническа промяна, ремонт на рентгеновата уредба или при 

оптимизация на протокола за провеждане на дадено рентгеново изследване.  

Платформата притежава възможност за въвеждане на подробни данни за дадена 

рентгенова уредба. Също така има широк, предварително определен списък с 52 

изследвания, групирани по отделни категории за деца и възрастни. От този списък всеки 

потребител може да избере за кои от тях да бъдат въвеждани пациентни и дозиметрични 

данни. 

За всеки вид изследване, данните, подлежащи на въвеждане, са групирани на 

задължителни и незадължителни за попълване параметри. За отделните видове изследвания 

съответният брой параметри за попълване е както следва: 17 при рентгенографичните 

изследвания, 13 за инвазивни и интервенционални процедури и изследвания под скопичен 

контрол, общо 20 за мамография, 21 при компютър-томографските изследвания.  

След въвеждане на необходимия брой пациентни данни платформата извършва 

дескриптивен статистически анализ за повечето числови параметри, който се визуализира 

непосредствено до таблицата с въведените пациентни данни от потребителя. Показваните 

средна и медианна стойност на величините KAP и дозовите индекси при компютър-

томографските изследвания са типичната доза за конкретното изследване.  

Платформата притежава функционалност, даваща възможност на потребителя да запази 

във файл въведените от него пациентни данни. Величината KAP е автоматично 

конвертирана в размерност µGy.m
2
 Тази размерност е избрана с цел уеднаквяване с 

размерностите, публикувани в научната литература. По този начин се улеснява потребителя 

и намалява възможността за грешка при конвертирането между размерностите.  

Разработеното приложение idRS съществено ускорява процеса по въвеждане на данни в 

онлайн системата чрез автоматизирано прехвърляне на данни от налични електронни 

таблици, проверка за валидност на данните, статистически анализ на въведените данни, 

сравняване с публикувани в научната литература ДРН, и отпечатване на справка с 

автоматично определената типична доза.  
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Онлайн платформата улеснява процеса по провеждане на национални проучвания на 

дозите на пациентите. Тя позволява създаването на динамична национална база данни от 

типични дози на пациентите при рентгенови диагностични изследвания в лечебните 

заведения в страната с последващо определяне на националните диагностични референтни 

нива, както и тяхното периодично обновяване.  

Платформата е отворена за бъдещо обновяване и прибавянето към нея на допълнителни 

модули, включително такива за автоматично извличане на данните от цифровите записи на 

параметрите към всяко изследване. 

4.5.2. Слаби страни 

Както при всеки софтуерен продукт, в процеса на разработката и тестовете на онлайн 

системата се откриха слабости.  

Потенциално затруднение пред потребителите създава изискването за въвеждане на 

данни от всяко едно ЛЗ от отделни потребителски профили, макар потребителят да е 

оторизиран да въвежда данни за всяко от тези ЛЗ. Макар и неудобно за потребители, които 

представляват различни лечебни заведения, това решение гарантира, че потребителят е 

оторизиран от съответното лечебно заведение и официално го представлява.  

Друг недостатък е невъзможността за изтриване и редактиране на данните за 

регистрираните рентгенови уредби. 

Не е предвидена функция за автоматично уведомление на администраторите, когато 

настъпи дадено събитие като регистриране на нов потребител, нов работен пост или 

редакция на неговите данни, въвеждане на данни за дадено изследване. 

На този етап от разработката на системата, данните могат да се въведат единствено чрез 

ръчно попълване на всеки един параметър. Това способства допускането на грешки при 

попълване на данните. Този начин на въвеждане на данни отнема допълнително работно 

време на потребителя за изпълнение на тази задача. Този съществен недостатък е преодолян 

в голяма степен чрез създаването на допълнителното специализирано софтуерно 

приложение “idRS”. По-нататъшно решение би било развитие на системата с добавяне на 

модули за автоматично извличане на данните от цифровите записи на параметрите към 

всяко изследване без човешка намеса. 

Затруднение за администраторите на системата създава необходимостта за извеждане на 

записаните данни за всеки един работен пост поотделно. 
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4.5.3. Възможности 

Автоматизираният процес за извършване на статистически анализ способства за 

незабавно определяне на типичната доза за дадено рентгеново изследване. Тази 

функционалност подпомага потребителя при оптимизиране на изследванията за дадената 

рентгенова уредба. Бъдеща разработка на онлайн системата би позволила автоматично 

сравнение на типичната доза с актуалното референтно ниво, което респективно ще 

допринесе за допълнителното улеснение на потребителя. Понастоящем такава функция 

изпълнява приложението “idRS”, което генерира протокол с типичните дози и тяхното 

сравняване с текущите НДРН. 

Наблюдава се тенденция за модернизация на рентгенологичната апаратура в страната и 

въвеждане в експлоатация на повече цифрови технологии, с паралелно изграждане на PACS 

системи в отделенията по образна диагностика. Дигитализацията на апаратурата с 

интегрирано измерване на дозиметричните величини и тяхното архивиране в дозов отчет 

(Radiation Dose Structured Report) по стандарта DICOM открива перспективи за разработване 

на модули за напълно автоматизирано извличане на данните от проведените рентгенови 

изследвания. Това, от своя страна, ще улесни провеждането на национални проучвания, като 

същевременно ще се увеличи извадката от пациентни данни и ще повиши статистическата 

достоверност на определените ДРН. 

Друга възможност за усъвършенстване е добавянето на модули за: автоматична проверка 

на данните, анализ на качеството на образа от изследванията, подобряване на 

функционалността и ползваемоста. 

4.5.4. Заплахи 

Тази система е онлайн базиран софтуерен продукт с възможен достъп от всеки 

компютър, свързан към Интернет. Това голямо предимство може да се окаже същевременно 

и заплаха. Въпреки предприетите мерки за сигурност, въведената информация може да се 

достигне с цел изтегляне или компрометиране. Трябва да се подчертае, че системата не 

изисква въвеждането на лични данни за пациента и по този начин не представлява заплаха за 

евентуално компрометиране на лични данни на гражданите.  

За правилното функциониране на системата е необходимо наличието на сървърна 

конфигурация и постоянна поддръжка.  

Както всеки продукт, системата и нейните елементи изискват постоянен контрол на 

качеството на въвежданите данни, компетентност за което има квалифицираният 
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медицински физик. Относително малкият брой медицински физици на щатно място в 

отделенията по образна диагностика, е предпоставка за непълното и неточно записване на 

данните. Често лечебните заведения декларират наличието на медицински физик, но той е 

под формата на консултант или единствено изпълнява задачи по контрол на качеството на 

рентгенологичната апаратура и неговите задължения не включват определяне на типични 

дози и оптимизация на провежданите изследвания. 

Недостатъчното разбиране на концепцията за ДРН и липсата на достатъчно персонал в 

отделенията по образна диагностика, най-вече медицински физици, допринасят за 

недостатъчната активност в процеса на записване и изпращане на данни към онлайн 

системата.  

Като нов метод за събиране на данни при провеждането на национални проучвания, са 

необходими непрекъснати усилия за неговото разгласяване, чрез структурите на РЗИ и 

НЦРРЗ, представяне на научни и професионални форуми и чрез информационни материали.  

За противодействието на описаните в тази глава заплахи е необходимо наличието на 

квалифицирани човешки ресурси, както и допълнително финансиране. 

4.5.5. Обобщение на SWOT анализа 

Анализът показва, че онлайн системата с приложението “idRS” към нея значително 

улеснява постъпването на данни от лечебните заведения в структуриран и стандартизиран 

вид. От друга страна, остава необходимостта от усилия за ръчно записване и въвеждане на 

данни в платформата от потребителите, т.е. работещите в отделенията по образна 

диагностика. Чрез допълнително финансиране и разработване на вградени в системата 

модули, този недостатък би отпаднал, като се очаква това да повиши използването на 

платформата. 

4.6.  Сравнение на онлайн платформата с други сходни системи 

Откритата в научната литература информация показва наличието на само тринадесет 

държави, в които дозиметрични данни за пациентите се събират на национално ниво чрез 

компютъризиран метод. В някои от тях, като Малайзия и Швейцария, данните се събират с 

цел определяне на ефективната доза от проведените рентгенови изследвания. В други 

държави, като Иран, Испания и Португалия, се съобщават резултати от научни разработки за 

провеждани дозиметрични проучвания на локално ниво или в етап на тестване.  

За улесняване процеса по установяване и използване на ДРН, регулаторните органи или 

национални професионални организации в Австралия, Гърция, Индонезия, Франция, САЩ,  
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Швеция и Южна Корея са разработили такива системи на национално ниво. Всички 

разработени системи в държавите от тази група продължават да функционират, като някои 

от тях биват доразвивани с добавянето на нови функции за събиране на данни. Достъпът до 

всички системи е напълно безплатен, с изключение на разработената в САЩ система.  

Представените системи са въведени в експлоатация в периода 2011-2016 г., като 

преобладаващата част са разработени за събиране на данни от КТ изследвания. Към две от  

разработките в процеса на употреба са добавени допълнителни модули за въвеждане на 

информация от други видове изследвания. Като основа за разработването на платформите в 

Швеция и Индонезия е използван Австралийският програмен продукт, който впоследствие е 

бил доразвит и адаптиран към практиките на провеждане на дозиметричните проучвания в 

съответните страни. По тази причина, интерфейсите на трите платформи до известна степен 

са сходни. 

В половината от разработените платформи е предвидено изпълнение на статистически 

анализ на данните, който да е достъпен и видим от потребителя, като при шведската 

платформа достъпът до дозиметричните данни е публичен за всички регистрирани 

потребители. По този начин се улеснява обмяната на опит между различните отделения и се 

очаква подобрение в оптимизацията на различните протоколи на провежданите изследвания. 

Представените разработки могат да се обединят субективно спрямо функционалните си 

характеристики и дизайн в три групи: 

А) Група с близки характеристики и интерфейс до Австралийската платформа, 

включваща системите от Австралия, Индонезия и Швеция. Нашата разработка може да бъде 

причислена към тази група.  

Б) Група, обхващаща решенията в Гърция, Франция и Южна Корея. Програмното 

решение, използвано в Иран, към момента няма данни да функционира, като откритата за 

него информация е твърде малко.  

В) Американският дозов регистър по същество и дизайн се отделя в самостоятелна 

група. Към тази група се очаква да се прибавят в близко бъдеще и други напълно 

автоматизирани системи, каквито вече се изграждат в някои страни, като Люксембург, 

Финландия, Ирландия, Естония, Северна Македония, но за които все още няма публикации 

в научната литература. 
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4.7. Възможности за развитие на онлайн платформата 

Онлайн платформата е отворена за бъдещо развитие в две направления: функционално 

подобрение на софтуера и разширяване на нейното използване. 

4.7.1. Функционално подобрение и разработване 

В краткосрочен план, за подобрение на функционалността и с цел улеснение на 

потребителите и администраторите на онлайн платформата, е необходимо отстраняване на 

забелязаните функционални пропуски. Тези подобрения включват: 

 Добавяне на модул за автоматично изчисление на средна жлезиста доза (MGD) при 

мамографските изследвания. 

 Добавяне на модул за статистически анализ на получените резултати от 

мамографските изследвания. 

 Функционална възможност за редактиране на списъка с рентгенови изследвания. 

 Възможност за числово и графично сравняване на стойността на дозата за дадено 

изследване от даден работен пост със стойностите на дозата за същото изследване, 

проведено на всички други уредби (анонимизирани), а също и със зададени 

стойности на  национални диагностични референтни нива. 

 Функционалност за автоматично уведомление на администраторите при настъпване 

дадено събитие, като регистриране на нов потребител, нов работен пост или 

редакция на неговите данни, въвеждане на данни за дадено изследване. 

 Функционалност, позволяваща записване в обобщен файл, на данните за  дадено 

изследване от всички работни постове в страната на които е провеждано 

изследването. 

 Функционална възможност за потребителя да избере от кои полета от даден набор 

да въвежда данни. 

 Добавяне на модул за изпращане до системата на попълнен файл с пациентна и 

дозиметрична информация за дадено изследване, като системата автоматично да 

изважда данните  и да ги записва в обобщената таблица на потребителя. 

 Подобрение в сигурността на информацията, записана в базата данни на онлайн 

платформата. 

На втори етап е необходимо добавянето на функция/модул за автоматично получаване на 

пациентни и дозиметрични данни директно от структурирания дозов отчет (Radiation Dose 
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Structured Report, RDSR), от PACS системата на лечебното заведение, или чрез локална 

система за автоматизирано проследяване на дозата.  

В идеалния случай, в бъдеще системата би трябвало да се интегрира в националната 

система за електронно здравеопазване, която предстои да се изгради в страната. Системата 

може да включи функционалност за оценка на органните дози и ефективните дози на базата 

на изчислените типични дози, като по този начин да предоставя обратна връзка към 

лекарите назначаващи изследвания, за актуалните типични ефективни дози от най-често 

провежданите рентгенови изследвания. Обвързана със статистическите данни за броя на 

изследванията по вид, информацията може да се използва и за оценка на колективните дози 

на българското население. 

4.7.2. Бъдещо използване на онлайн платформата 

Изградената платформа позволява постоянно събиране на данни и по-често анализиране 

на събраната информация и актуализация на ДРН, например ежегодно. Необходимата 

информация може да се изисква както едновременно за всички изследвания, така и 

поетапно. При поетапното събиране, всяка година кампанийно може да се събират данни за 

определен тип изследване или процедура. При навлизането на нови технологии или подмяна 

на апаратура, може да се проведе ново проучване, което да отчете влиянието на тези 

промени върху дозите на пациентите. 

Участвайки ежегодно в кампаниите, персоналът на лечебните заведения ще добие рутина 

при записването на дозиметричната информация и ще повиши своята заинтересованост и 

информираност относно ДРН и оптимизацията на рентгеновите изследвания и процедури. 

Това би улеснило преразглеждането на ДРН и ще гарантира, че процесът по оптимизация ще 

продължи да се развива в рамките на страната. 

Използването на платформата може да се включи в обучението, например в 

практическото обучение на студентите от специалност Рентгенов лаборант. Ползите от 

това са следните: 

 ефикасен и рентабилен начин за събиране на данни от различни лечебни заведения; 

 придобиване на умения, интерес и рутина за записване на дозиметричната 

информация; 

 подготовка за изпълнение на задача, която вероятно ще изпълняват и след 

завършване на специалността; 
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 практическо запознаване с концепцията на ДРН и тяхното използване за 

оптимизиране; 

 средство за повишаване на информираността и практическо запознаване с 

принципите на радиационната защита на пациента; 

При изпълнение на пилотните тестове на онлайн платформата и формулярите, част от 

данните бяха събрани именно от студенти по специалност Рентгенов лаборант, които 

изпълниха задачата с добро качество.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поставената цел на дисертацията е изпълнена – създадена е функционираща 

автоматизирана система за докладване на дозите на пациентите, която може да се използва 

от НЦРРЗ за създаване на национални диагностични референтни нива, както и от лечебните 

заведения за улесняване изработването на типични дози в рентгеновите отделения.  

Изработването на софтуера за онлайн системата в изпълнение на първоначалното 

задание беше съпроводено от провеждането на динамични тестове за осигуряване 

качеството, идентифициране и подобряване на критични елементи, и добавяне на нови 

функционалности и модули за улесняване на потребителя. Бяха добавени стандартизирани 

списъци на лечебните заведения и на рентгеновата апаратура по вид, модел и производител, 

както и списък на клиничните индикации за компютър-томографските изследвания.  

Критичният анализ от пилотните тестове с реални данни от 40 рентгенови уредби показа 

работоспособността на системата и беше използван за допълнителни подобрения на 

софтуера в рамките на заданието. В периода на пилотните тестове и на третото национално 

проучване, в онлайн системата постъпиха повече данни от тези, събрани при второто 

национално проучване, което показва потенциала на този метод за улесняване провеждането 

на проучвания, координирани от НЦРРЗ. 

Една от слабостите на първоначалната разработка – необходимостта от ръчно въвеждане 

на данните от потребителя – бе частично преодоляна с разработеното собствено 

компютърно приложение idRS. Това съществено ускори процеса по въвеждане на данни в 

онлайн системата чрез автоматизирано прехвърляне на данни от налични електронни 

таблици, а модулът за проверка за валидност на данните намали опасността от технически 

грешки. Допълнително предимство са модулите за статистически анализ на въведените 

данни, автоматично определяне на типичната доза,  сравняване с текущите ДРН у нас и в 

други страни, и отпечатване на справка. С използване на приложението, голяма извадка от 

данни за 120 пациенти се въвежда за по-малко от минута при графия и скопия и между 2 и 

10 минути при КТ, в зависимост от вида на изследването.  

Направеният SWOT-анализ за силните страни, слабостите, възможностите и опасностите 

показва, че онлайн системата с приложението “idRS” към нея значително улесняват 

постъпването на данни от лечебните данни в структуриран и стандартизиран вид.  

Създаденият софтуерен продукт за събиране на дозиметрични данни е единствен по рода 

си в България и един от малкото подобни в света, позволяващи създаването на динамична 

национална база данни от типичните дози на пациентите при рентгенови диагностични 
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изследвания в лечебните заведения в страната, с последващо определяне на националните 

диагностични референтни нива, както и тяхното периодично обновяване. Едновременно със 

събирането на дозиметрична информация, чрез онлайн платформата се подпомага и 

изработването на типичните дози по единна методика в рентгеновите отделения в страната, 

което създава база за оптимизация на рентгеновите изследвания. 

Ефективното използване на онлайн системата изисква обучение на потребителите и 

постоянни усилия за контрол на качеството на постъпващите данни и обратна връзка. Беше 

изготвено ръководство за потребителя и се проведоха обучения и популяризиране на 

системата по време на научни форуми и пряко при посещения в лечебните заведения. 

Очаква се най-активни потребители на системата да са медицинските физици, с каквито 

трябва да разполага всяко отделение по образна диагностика.  

Нормативните изисквания за осигуряване защитата на пациентите при медицинско 

облъчване благоприятстват използването на онлайн системата. Тя обаче трябва да се 

популяризира и лечебните заведения и медицинските физици и рентгеновите лаборанти да 

бъдат стимулирани да я използват. Роля в този процес имат органите за държавен 

радиационен контрол. 

Онлайн платформата е отворена за бъдещо развитие и усъвършенстване с прибавянето 

към нея на допълнителни модули и функционалности, включително такива за автоматично 

извличане на данните от цифровите записи на параметрите към всяко изследване без 

необходимостта от човешка намеса и повече автоматизирани аналитични модули. Бъдещо 

развитие на системата е нейното интегриране в националната система за електронно 

здравеопазване.  
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научно-методични приноси 

1. Създадена е единствена по рода си в България и една от малкото подобни в света 

онлайн система за стандартизирано централизирано докладване на дозиметрични 

и други параметри за всички основни видове рентгенови изследвания от 

лечебните заведения, и нейната функционалност е проверена и потвърдена чрез 

динамични тестове за контрол на качеството и пилотни тестове с реални данни. 

2. Разработено е софтуерно приложение Interactive Dose Reporting Software (idRS) 

във версии за рентгенография, рентгеноскопия и компютърна томография, 

представляващо електронен формуляр с вградени интерактивни функции за 

автоматизирано изпращане на данни към онлайн системата, за проверка за 

валидност на данните, статистически анализ на въведените данни, автоматично 

определяне на типична доза, нейното сравняване с ДРН от България и други 

страни и отпечатване на справка.  

3. Направен е критичен SWOT анализ на онлайн системата с приложението idRS и 

са определени възможностите за нейното прилагане за провеждане на национални 

проучвания на дозите на пациентите при рентгенови изследвания, изработване на 

НДРН, както и за подпомагане и стимулиране на процеса на изработване на 

типични дози от лечебните заведения, тяхното сравняване с НДРН и използването 

им за оптимизация на защитата на пациента. Определени са възможностите за 

бъдещо развитие на онлайн система.  

 

Методични приноси 

1. Доразвита и стандартизирана е методологията за събиране, структуриране и 

анализ на данните за дозиметричните параметри и параметрите на изследванията 

при следните видове рентгенови изследвания: рентгенография, мамография, 

рентгеноскопия, интервенционални процедури под рентгенов контрол и 

компютърна томография. Изработени са формуляри, вградени в онлайн системата 

и приложени за изтегляне и попълване офлайн. 
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2. Направено е предложение за разделяне на компютър-томографските изследвания 

на възрастни и деца по клинични индикации за всеки анатомичен регион, които са 

заложени в онлайн системата и могат да се използват за изработване на 

национални диагностични референтни нива в зависимостта от клиничната 

индикация, в допълнение към анатомичната област на сканиране. 

3. Създаден и въведен в онлайн платформата е актуален списък на 558 лечебни 

заведения от болнична и извънболнична помощ по категории и географско 

разпределение, заедно с информация за техните контакти, използвани 

впоследствие за анонсиране на третото национално проучване и последващ 

контакт с лечебните заведения. 

4. Създаден и въведен в онлайн платформата е актуален списък с наименованията на 

основните марки и модели рентгенографска апаратура, както и анализ на тяхното 

разпределение по категории лечебни заведения и области, както и изменението на 

броя им от 2007 до 2017 г. 

5. Изготвено е ръководство за потребителя на онлайн системата и е проведено 

обучение и популяризиране на системата чрез научни форуми и посещения в 

лечебните заведения. 
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Summary 

The purpose of this study was to create a functioning automated system for conducting national 

patient dose surveys in order to establish national diagnostic reference levels, and to facilitate the 

estimation of typical doses in the X-ray departments in Bulgaria. 

The development of the online system software was accompanied by dynamic tests for quality 

assurance, identification and improvement of critical elements, and the addition of new 

functionalities and modules to facilitate the user. Standardized lists of hospitals and X-ray 

equipment by type, model and manufacturer were added, as well as a list of clinical indications for 

computed tomography studies. 

Critical analysis from pilot tests with real data from 40 x-ray devices showed the system's 

performance and was used for further software improvements. During the pilot test period and the 

third national survey, more data were collected means the online system than those collected in the 

second national survey. That demonstrates the potential of this method to facilitate NCCRP-

coordinated surveys. 

One of main conclusion is that the proper and efficient use of the online system requires 

training of users and constant efforts to control the quality of incoming data and feedback. This is 

also true in the case of manual input of data that makes similar errors and omissions. An important 

role in this process should be played by the medical physics expert, which every imaging unit 

should have. 


