Данни за вас и лечебното заведение
Вашето име и длъжност
Телефон и/или e-mail за контакт с вас
Наименование на лечебното заведение
Адрес на лечебното заведение
Наименование на отделението; кабинет №
Данни за рентгеновата уредба
Вид уредба:

Ангиограф

Рентгеноскопично С-рамо

Производител на уредбата
Модел на уредбата
Преобразувател на образа за скопия (отбележете
наличното)

ЕОП+аналогова
ТВ камера

Плосък
панел

ЕОП+CCD
камера

Размер на преобразувателя, cm:
Непрекъсната скопия

Скопични режими (отбележете наличното)

Импулсна скопия

Увеличителни режими (размер на полето), cm:
Дозови режими (отбележете наличното)

Normal

µGy.m2

!Отбележете размерността на DАР метъра!

Low (-,1/2)
Друг

High(+)

cGy.cm2

mGy.cm2

dGy.cm2

Gy.m2

Gy.cm2

Друга
(пояснете)

Дисплей за кумулативна доза

Не

Да

Скопично-графични рентгенови изследвания и инвазивни и
интервенционални процедури под рентгенов контрол- възрастни
пациенти
Уретероскопия
Перкутанна нефролитотрипсия
Екстракорпорална литотрипсия на бъбрек
Екстракорпорална литотрипсия на уретер
Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)
Мозъчна артериография
Артериография на долни крайници
Ренална артериография
Ренална емболизация
Флебография
Перкутанна трансхепатална холангиография (PTC)
Коронарна ангиография (CA)
Перкутанна коронарна интервенция (PCI)
Митрална валвулопластика
Радиочестотна аблация

Указание: За всеки вид изследване/процедура, за което
попълвате данни, отпечатайте отделна пациентна таблица!!
Указание (за възрастни пациенти)
За всеки вид изследване трябва да се въведат данни за 20
възрастни пациентa, мъже и жени, 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 само за 10 пациентa.
Желателно е рентгеновите изследвания да са проведени в
период, не по-дълъг от 3 месеца.

Пациент №

Лечебно заведение:...................................................................................... Град:...................... Отделение:................................................. Каб.:.............
Рентгенова уредба:........................................................................................................................................ Година на инсталация:...................................
Възрастова категория ( Възрастни ): …………………………… Вид изследване: ………...……..………..………...…………
Данни за пациента
Телесна
маса, kg(1)

Ръст,
cm

Възраст
Възраст,
Пол
месеци
години
(М/Ж)
(2)

Технически параметри
Общо
време на
скопия,
min(3)

Брой серии
(при серийни
снимки)(4)

Общ брой
графии/
образи(5)

DАР за
скопия
………….(6)

DАР за
пълната
процедура
………....(7)

Кумулативна
доза за цялата
процедура
(mGy)(8)

Сложност на
процедурата по
преценка на лекаря
(ниска/средна/висока)

Коментар

Всички полета са задължителни за попълване, с изключение на "КАР за скопия", "Кумулативна доза за цялата процедура", "Сложност на процедурата по преценка на лекаря" и "Коментар".
В случай, че не е ясна стойността на даден параметър, запишете стойност 0 в полето.
(1)- Телесната маса на възрастните пациенти трябва да е между 50 и 90 kg, по възможност подбрани така, че средноаритметичната стойност да бъде (70±3) kg.
(2)- За деца до 12 месеца е задължително записването на възрастта им в месеци (за деца с възраст под един месец, записвайте като стойност за месеци 0).
!Записвайте данните от всеки вид изследване в отделна таблица!
(3)- Записвайте времето на скопия на процедурата в минути, в десетичен формат (напр. 3.8).
(4)- Запишете броя на сериите, в режим на запис. В случай, че не са извършвани серийни снимки, запишете 0.
(5)- Запишете общия брой графии (образи) за цялата процедура. В случай, че не са извършвани графии, запишете 0.
(6)- Запишете размерността на KAP и стойността му, изписвана на дисплея, само за скопичната част от процедурата.
!Отбележете размерността на DАР!
(7)- Запишете размерността на КАР и стойността му, изписвана на дисплея, за цялата процедура.
(8)- Кумулативна доза за цялата процедура (Погълната доза във въздух в референтната точка, за цялата процедура)(mGy).
Рентгеноскопия/ Ангио - пациенти

Данни за вас и лечебното заведение
Вашето име и длъжност
Телефон и/или e-mail за контакт с вас
Наименование на лечебното заведение
Адрес на лечебното заведение
Наименование на отделението; кабинет№
Данни за KT уредба

Производител на уредбата
Модел на уредбата

Брой детекторни редове
Автоматична модулация на тока
Величина на дозовия дисплей

Да
CTDIw

Не
CTDIvol

DLP

Видове изследвания
Указание: За всеки вид изследване, за което попълвате данни, отпечатайте отделна пациентна таблица.
Възрастни
Вид изследване
Глава
Глава
Торакс
Торакс и абдомен
Абдомен
Абдомен и таз
Сърце
Лумбални прешлени

Клинична индикация
Черепно-мозъчна травма, мозъчно-съдов инцидент (инсулт).
Тумор, аневризма.
Задължително да се записва клиничната индикация и всяка отделна фаза на изследването.
CTA и други (Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на изследването.
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на изследването.
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на изследването.
Травма, дискова херния и друга патология.

Деца (Под 15 години)
Вид изследване
Клинична индикация
Травма,Съмнения за мозъчна патология.
Главен мозък
Патология или тумор на медиастинум, плевра, бял дроб.
Торакс
Патология или болка в абдоминалната област, тумор.
Абдомен и таз
Сърце
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза на изследването.
Указание (за възрастни пациенти ):За всеки вид изследване трябва да се въведат данни за 20 възрастни пациентa, мъже и
жени, 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 само за 10 пациентa. Желателно е рентгеновите изследвания да са
проведени в период, не по-дълъг от 3 месеца.
Указание (за деца):За всеки вид изследване трябва да се въведат данни за 10 пациента от всяка от възрастовите групи (наймалко 5 пациента, ако изследването се провежда рядко.
Възрастови групи при деца
Пояснение: Пациенти ненавършили 16 години следва да се записват в
Новородени (0-1 месеца);
педиатрична пациентна таблица.
Деца на възраст от 1 до 12 месеца;
Деца на възраст от 1 до 5 години;
Деца на възраст от 5 до 10 години;
Деца на възраст от 10 до 15 години.

Лечебно заведение:............................................................................ Град:........................... Отделение:................................................. Каб.:................
Рентгенова уредба:........................................................................................................................................ Година на инсталация:...................................
Възрастова категория ( Деца под 15 години / Възрастни ): …………………………… Вид изследване: ………...……..………..………...…………
Пациент №

Данни за пациента

Брой Телесна
серии/
маса,
фази (1)
kg (2)

Ръст,
cm

Експонационни данни

Възраст Възраст
години месеци Пол
(3)

(3)

kV

mA (4)

Стъпка
Ширина
Време
на
eff.
на снопа
на
mAs
скениран
(NxT), mm
mAs ротация
(4)
е (pitch),
(7)
(4)
sec/rotati
(6)
р
on (5)

Дозов дисплей

Режим на
скениране
(аксиален/
спирален)

Протокол
наименование

CTDI
Брой
срезове …...,mGy
(8)

DLP,
mGy.cm

(9)

АЕС (да/не), Клинична
индикация, Коментар (10)

Записвайте на отделен ред данните от всяка серия или фаза на изследването за даден пациент! Всички полета са задължителни за попълване! Погледнете поясненията за полетата mA, mAs, eff.mAs.
В случай, че не е ясна стойността на даден параметър, запишете стойност 0 в полето.
(1)- Запишете общия брой серии или фази за цялото скениране, но не и двете едновременно. Не включвайте данните от топограмата (Topogram, Scanogram, Scout image, Surview и др.).
Брой фази - броя скенирания на една и съща част от тялото (напр. преди и след контрастиране). Броят на сериите - броя скенирания на различни части от тялото, с различни параметри на скениране.
(2)- Телесната маса на възрастните пациенти трябва да е между 50 и 90 kg, по възможност подбрани така, че средноаритметичната стойност да бъде (70±3) kg.
(3)- За деца до 12 месеца е задължително записването на възрастта им в месеци (за деца с възраст под един месец, записвайте като стойност за месеци 0). За възрастни пациенти 0 в полето месеци.
(4)- Запишете зададените mA или mAs. Ако е приложена модулация на mA, запишете стойността на effective mAs (mAs/pitch, mAs/slice, осреднени mA) в колона eff. mAs
(5)- Запишете времето за един срез при аксиален режим на скениране или времето за едно завъртане при спирален режим.
(6)- Стъпка на скениране (Pitch, CT Pitch Factor, Helical pitch). За спирален режим е отношението на преместване на масата (mm) за едно завъртане към ширината на снопа. За аксиален -отношението
на преместване на масата (mm) между два последователни среза към ширината на снопа.
(7)- За SSCT (едносрезов компютърен томограф) дебелината на среза. За MSCT (многосрезов компютърен томограф) произведението на колимирането на среза hcol по броя N на срезовете за
!Записвайте данните от всеки вид изследване в отделна таблица!
едно завъртане (Detector Configuration, Collimation NxT (mm)).
(8)- Отбележете вида на CTDI индекса (vol, w). Запишете стойността му за всяка отделна серия или фаза от дисплея на работната станция.
!Отбележете вида на CTDI индекса!
(9)- Запишете стойността на DLP индекса за всяка отделна серия или фаза от дисплея на работната станция. Ако стойността на DLP не се изписва на дисплея, запишете като стойност нула.
(10)- Отбележете с (да/не) наличието на метод за модулация на дозата (AEC или др.). Запишете клиничната индикация за изследването. Ако е необходимо, добавете коментар.
КТ- пациенти

Данни за вас и лечебното заведение
Вашето име и длъжност
Телефон и/или e-mail за контакт с вас
Наименование на лечебното заведение
Адрес на лечебното заведение
Наименование на отделението; кабинет №
Данни за рентгеновата уредба
Уредба за Рентгенография
Производител на уредбата
Модел на уредбата
!Отбележете размерността на DAP метъра!

µGy.m2

cGy.cm2

mGy.cm2

dGy.cm2

Gy.m2

Позициониране на пациента (отбележете наличното)
Хоризонтална маса
Вертикален статив (вертиграф)
Преобразувател на образа за графия (отбележете или попълнете наличното)
Филм-фолийна комбинация

Компютърна рентгенография (CR)

Дигитална графия (DR) с плосък панелен детектор

Касети производител
Клас на чувствителност

Клас на чувствителност
Касети производител

Тип детектор (производител)
Размер на детектора, cm:

Gy.cm2

Друга
(пояснете)

Видове изследвания
Указание: За всеки вид изследване, за което попълвате данни, отпечатайте отделна пациентна таблица.

Рентгенография на възрастни пациенти
Бял дроб (РА проекция)
Бял дроб (Lat проекция)
Таз (АР проекция)
Лумбални прешлени (АР проекция)
Лумбални прешлени (Lat проекция)
Лумбо-сакрална връзка (LSJ)
Торакални прешлени (Lat проекция)
Торакални прешлени (AP проекция)
Обзорна рентгенография на корема (АР проекция)
Череп (АР/РА проекция)
Череп (Lat проекция)

Рентгенография на деца (под 15 години)
Бял дроб (РА/АР проекция)
Таз (АР проекция)
Koрем (АР проекция)
Череп (АР/РА проекция)
Череп (Lat проекция)

Указание (за възрастни пациенти ):За всеки вид изследване трябва да се въведат данни за 20 възрастни пациентa, мъже и жени, 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 само за 10 пациентa. Желателно е рентгеновите изследвания да са проведени в
период, не по-дълъг от 3 месеца.
Указание (за деца):За всеки вид изследване трябва да се въведат данни за 10 пациента от всяка от възрастовите групи (най-малко 5
пациента, ако изследването се провежда рядко.
Възрастови групи при деца
Новородени (0-1 месеца);
Деца на възраст от 1 до 12 месеца;
Деца на възраст от 1 до 5 години;
Деца на възраст от 5 до 10 години;
Деца на възраст от 10 до 15 години.

Пояснение: Пациенти ненавършили 16 години следва да се записват в педиатрична
пациентна таблица.

Пациент №

Лечебно заведение:............................................................................ Град:................................. Отделение:................................................. Каб.:................
Рентгенова уредба:........................................................................................................................................ Година на инсталация:...................................
Възрастова категория ( Деца под 15 години / Възрастни ): …………………………… Вид изследване: ……………………………………………
Данни за пациента
Проекци
Телесна Ръст,
я
(AP/PA/ маса, kg(1) cm
LAT)

Възраст
години
(2)

Разстояние Противо
Позициониран
фокусдифузио
е
на
Възраст
преобразуват
нна
(3)
Пол
пациента
месеци
ел на образа, решетка
(М/Ж)
(2)
(в./х.м./п.м.)
cm
(да/не)

Експонанционни данни
kV

mAs(4)

ms(4)

Размер касета
DАР
Фокус
(голям/ Ширина, Дължина, (KAP),
малък)
……….(6)
cm(5)
cm(5)

Режим (ръчен/автоматичен), Коментар(7)

Всички полета са задължителни за попълване, с изключение на "Позициониране на пациента", "Разстояние фокус-преобразувател на образа", "Фокус" и "Размер касета".
(1)- Телесната маса на възрастните пациенти трябва да е между 50 и 90 kg, по възможност подбрани така, че средноаритметичната стойност да бъде (70±3) kg.
(2)- За деца до 12 месеца е задължително записването на възрастта им в месеци (за деца с възраст под един месец, записвайте като стойност за месеци 0).
(3)- Запишете как е позициониран пациента (вертиграф/хоризонтална маса/подвижна маса).
(4)- Запишете зададените mAs и/или ms. Препоръчително е да записвате двата параметъра.

!Отбележете размерността на DАР!

(5)- Ако използвате филм-фолийна комбинация или CR касета, записвайте нейния размер. В случай, че работният пост е с DR преобразувател, не записвайте данните за размер.
(6)- Запишете размерността на KAP (DAP) и стойността му.
(7)- Отбележете с (Ръчен/Автоматичен) използвания режим на експониране. Ако е необходимо, добавете коментар.

!Записвайте данните от всеки вид изследване в отделна таблица!
Рентгенография - пациенти

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА
ПАЦИЕНТНИТЕ ДОЗИ
получени при рентгенови диагностични изследвания
Тази инструкция е разработена от Секция „Радиационна защита при медицинско
облъчване“ (РЗМО) в Националния център по радиобиология и радиационна защита
(НЦРРЗ) за нуждите на Третото Национално проучване на лъчевото натоварване на
пациентите в рентгеновата диагностика в съответствие с изискванията на Наредба 30
на МЗ/2005 и Директиви Евратом: 97/43 и 2013/59 на Съвета на Европа.
I.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА РЕНТГЕНОВИТЕ АПАРАТИ:
Формуляра за съответния тип рентгеновата уредба се сваля от сайта на
Националното проучване: http://www.ncrrp.org/new/bg/DRL2016‐c437 и се попълва с
данните за конкретната рентгенова уредба, инсталирана в съответния кабинет. При
попълването на информацията, ако е необходимо, същата се сверява с компетентно
лице от фирмата (службата) по техническа подръжка на апарата.
II.

Изисквания при събиране на данните за пациенти:

II.A. Данни за възрастни пациенти:
За всеки вид изследване трябва да се предоставят данни за поне 20 възрастни
пациента, мъже и жени, с телесна маса между 50 и 90 кг, подбрани така, че
средноаритметичната стойност да бъде (70 ± 3) кг. Ако изследването се провежда
сравнително рядко, се допуска да се въведат данни само за 10 пациента. Желателно е
рентгеновите изследвания да са проведени в период, не по‐дълъг от 3 месеца.
II.Б. Данни за деца:
За всеки вид изследване трябва да се въведат данни за 10 пациента от всяка от
възрастовите групи (най‐малко 5 пациента, ако изследването се провежда рядко:
‐

Новородени (0‐1 месеца);

‐

Деца на възраст от 1 до 12 месеца;

‐

Деца на възраст от 1 до 5 години;

‐

Деца на възраст от 5 до 10 години;

‐

Деца на възраст от 10 до 15 години.

Регистрират се същите данни като при възрастни. В този случай е важно максимално
точно да се регистрира възрастта и телесната маса на детето (в kg). Желателно е
рентгеновите изследвания да са проведени в период, не по‐дълъг от 3 месеца.
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III.

Способи за предоставяне на данните на НЦРРЗ:
Данните се предоставят на НЦРРЗ по един от следните начини:
1. Чрез въвеждането им в софтуерната система за автоматично събиране на
данни разработена от НЦРРЗ; или
2. Чрез попълване на специално разработените от НЦРРЗ форми на MS Excel
налични на адрес: http://www.ncrrp.org/new/bg/DRL2016‐c437
и изпращането им на е‐мейл: patientdose@ncrrp.org .

Достъпът до софтуерната система за автоматично събиране на данни (т.1) се
осъществява от страницата: http://www.ncrrp.org/new/bg/DRL2016‐c437 посредством
съответен линк към нея.
Всички форми за попълване на MS Excel (т.2) са налични за сваляне на страницата на
Националното
проучване
на
сайта
на
НЦРРЗ
на
адрес:
http://www.ncrrp.org/new/bg/DRL2016‐c437
IV.

Видове рентгенови изследвания и проекции:

Видовете рентгенови изследвания и проекциите, за които ще се събират и предоставят
данни до НЦРРЗ са следните:

IV.1. Стационарен работен пост за рентгенография
IV.1.1. Рентгенография на възрастни пациенти (локация, проекция):
Бял дроб, РА; Бял дроб, Lat; Таз, АР; Лумбални прешлени, АР; Лумбални
прешлени, Lat; Лумбо‐сакрална връзка (LSJ); Торакални прешлени, Lat; Торакални
прешлени, AP; Обзорна рентгенография на корем, АР;
Череп, АР (или РА); Череп, Lat.
IV.1.2. Рентгенография на деца (под 15 години) (локация, проекция):
Бял дроб (РА/АР проекция); Таз (АР проекция), Корем (АР проекция), Череп (АР/РА
проекция), Череп (Lat проекция).

IV.2. Стационарен работен пост за рентгеноскопия и рентгенография
IV.2.1. Рентгенография на възрастни пациенти (локация, проекция)
Бял дроб (РА проекция), Бял дроб (Lat проекция), Таз (АР проекция), Лумбални
прешлени (АР проекция), Лумбални прешлени (Lat проекция), Лумбо‐сакрална
връзка (LSJ), Торакални прешлени (Lat проекция). Торакални прешлени (AP
проекция), Обзорна рентгенография на корем (АР проекция), Череп (АР/РА
проекция), Череп (Lat проекция)
IV.2.2. Рентгенография на деца (под 15 години) (локация, проекция):
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Бял дроб (РА/АР проекция); Таз (АР проекция), Корем (АР проекция), Череп (АР/РА
проекция), Череп (Lat проекция).

IV.2.3. Скопично‐графични рентгенови изследвания и инвазивни и интервенционални
процедури под рентгенов контрол. Възрастни пациенти (изследване):
Скопия на гръдна клетка; Рентгеново изследване на хранопровод и гълтач; Рентгеново
изследване на стомах и дванадесотопръстник; Контрастно изследване на дебелото черво
(иригография); Венозна урография; Холецистография; Хистеросалпингография; Микционна
цистография; Уретероскопия; Перкутанна нефролитотрипсия; Екстракорпорална литотрипсия
на бъбрек; Екстракорпорална литотрипсия на уретер; Ендоскопска ретроградна
холангиопанкреатография (ERCP); Мозъчна артериография; Артериография на долни
крайници; Ренална артериография; Ренална емболизация; Флебография; Перкутанна
трансхепатална холангиография (PTC); Коронарна ангиография (CA); Перкутанна коронарна
интервенция (PCI); Митрална валвулопластика; Радиочестотна аблация.

IV.3. Ангиограф или рентгеноскопично С‐рамо
IV.3.1. Скопично‐графични рентгенови изследвания и инвазивни и интервенционални
процедури под рентгенов контрол (Възрастни пациенти)
Скопия на гръдна клетка; Рентгеново изследване на хранопровод и гълтач; Рентгеново
изследване на стомах и дванадесотопръстник; Контрастно изследване на дебелото черво
(иригография); Венозна урография; Холецистография; Хистеросалпингография; Микционна
цистография; Уретероскопия; Перкутанна нефролитотрипсия; Екстракорпорална литотрипсия
на бъбрек; Екстракорпорална литотрипсия на уретер; Ендоскопска ретроградна
холангиопанкреатография (ERCP); Мозъчна артериография; Артериография на долни
крайници; Ренална артериография; Ренална емболизация; Флебография; Перкутанна
трансхепатална холангиография (PTC); Коронарна ангиография (CA); Перкутанна коронарна
интервенция (PCI); Митрална валвулопластика; Радиочестотна аблация

IV. 4. Мамограф
IV.4.1. Регистриране на данни от измерване на лъчевия дебит на мамографската
уредба
Въвеждат се резултати от измерването на лъчевия дебит на мамографската уредба,
проведено от медицинския физик‐експерт, отговарящ за контрола на качеството на
уредбата.

IV.4.2. Регистриране на резултатите от измерване със стандартен мамографски
фантом
Въвеждат се резултати от експонирането на стандартен фантом за мамография от
РММА с дебелина 45 mm. Измерването се провежда от медицинския физик‐експерт,
отговарящ за контрола на качеството на уредбата.
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IV.4.3. Регистриране на данни от клинични мамографии на пациенти
Въвеждат се данни от клинични изследвания на най‐малко 20 пациентки. За всяка
пациентка въведете последователно данните от всички направени проекции, поотделно за
лява и за дясна гърда. Желателно е мамографиите да са проведени в период, не по‐дълъг от
3 месеца.

IV.5. Компютърен томограф
IV.5.1. Компютърна томография (Възрастни пациенти)
Вид изследване
Глава
Глава
Торакс
Торакс и корем
Корем
Корем и таз
Сърце
Лумбални прешлени

Клинична индикация
Черепно‐мозъчна травма, мозъчно‐съдов инцидент (инсулт)
Тумор, аневризма
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза
на изследването.
CTA и други (Задължително записвайте клиничната индикация и всяка
отделна фаза на изследването )
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза
на изследването.
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза
на изследването.
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза
на изследването.
Травма, дискова херния и друга патология

IV.5.2. Компютърна томография (деца)

Вид изследване
Главен мозък
Торакс
Абдомен и таз
Сърце

Клинична индикация
Травма/ Съмнения за мозъчна патология
Патология или тумор на медиастинум, плевра, бял дроб
Патология или болка в абдоминалната област, тумор
Задължително записвайте клиничната индикация и всяка отделна фаза
на изследването.
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