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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

