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1. Cel instrukcji. 

Instrukcja opisuje sposób przeprowadzania radiologii zabiegowej będącej częścią operacji lub zabiegu 

medycznego. Instrukcja systematyzuje działania na Sali zabiegowej, co powinno zapewnić minimalizację 

zagroŜeń radiacyjnych pacjenta i personelu wykonującego zabieg oraz prawidłową jakość wyników przy 

minimalnej dawce promieniowania rentgenowskiego.  

 

2. Zakres instrukcji. 

Miejscem wykonywania procedur radiologii zabiegowej jest Pracownia radiologii zabiegowej, sala zabiegowa lub 

sala operacyjna. Sale są wyposaŜone w sprzęt ochrony radiologicznej - fartuchy ochronne, kołnierze ochronne 

na tarczycę, a dla operatorów w pracowniach radiologii zabiegowej Hemodynamiki i Chirurgii Naczyniowej 

dodatkowo okulary ochronne. Konstrukcja sal zapewnia wymaganą ochronę przed promieniowaniem 

jonizującym osób, znajdujących się poza salą. 

Instrukcja obowiązuje cały personel medyczny w Sali zabiegowej.  
Personel wykonujący zabieg i personel towarzyszący musi nosić dozymetry osobiste. 
 
3. Odpowiedzialności 

Lekarz prowadzący zabieg lub operację  

• uŜywanie aparatu RTG zgodnie z procedurą roboczą, właściwą dla danego zabiegu w ten sposób, aby 

uzyskać wystarczającą jakość obrazu przy naraŜeniu pacjenta na jak najmniejszą dawkę,  

• właściwe ustawienie personelu na Sali zabiegowej w celu minimalizacji zagroŜenia radiacyjnego,  

• usunięcie z pomieszczenia osób niezwiązanych z przeprowadzanym zabiegiem w trakcie wykonywania 

zdjęcia/skopii. 

Lekarz moŜe zlecić poszczególne czynności, związane z obsługą aparatu RTG technikowi RTG lub lekarzowi 

asystującemu.  
Lekarz anestezjolog  

• sprawdzenie dokumentów, w tym wyniku testu ciąŜowego oraz wyniku testu uczulenia na kontrast (jeŜeli jest 

przewidywane jego uŜycie). 

Technik RTG (równieŜ pracownik kontrahenta zewnętrznego) 

• przygotowanie pomieszczenia i pacjenta do badania radiologicznego, 

• ochrona radiologiczna pacjenta i personelu, 

• wykonanie projekcji i obsługa aparatu zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego zabieg 

• prowadzenie zapisów zgodnie z instrukcją. 

 
4. Opis postępowania 

A.  Przygotowanie sprzętu i środowiska (otoczenia) do badania radiologicznego 

1) Zabieg moŜe być wykonany wyłącznie przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje 

lub pod jego nadzorem przez lekarza w trakcie specjalizacji, zgodnie z listą personelu uprawnionego 

PR6_P16_Z4 Lista personelu uprawnionego do wykonywania badań RTG. 

2) Technik RTG lub osoba wyznaczona przez lekarza prowadzącego zabieg transportuje mobilny aparat 

RTG i niezbędne środki ochrony radiologicznej do sali, w której ma odbywać się badanie. 
3) Technik RTG lub osoba wyznaczona przez lekarza prowadzącego zabieg ustawia aparat w pozycji 

do wykonywania zabiegu. 
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4) Lekarz prowadzący zabieg sprawdza zaciemnienie sali zabiegowej gwarantujące optymalną czytelność obrazu 

na monitorach. 

5) W przypadku awarii aparatu Lekarz prowadzący zabieg zgłasza awarię Pielęgniarce Oddziałowej, która 

postępuje według instrukcji PR12_P8_I2 Zgłaszanie problemów związanych z eksploatacja aparatów 

medycznych. 
6) W przypadku bezwzględnej konieczności wykonania lub ukończenia zabiegu, po stwierdzeniu niesprawności aparatu 

RTG, Lekarz prowadzący zabieg zleca przetransportowanie aparatu zastępczego z innego oddziału na salę 

zabiegową według schematu pozyskania aparatu zastępczego. Dla kaŜdego aparatu informacja ta jest zamieszczona 

w PR6_P16_Z10 – 32 Instrukcji stanowiskowej dla obsługi aparatu RTG, znajdującej się przy aparacie. 
 

B. Ochrona radiologiczna personelu  

1) Podczas włączenia promieniowania RTG w sali zabiegowej powinien się znajdować wyłącznie niezbędny 
personel ubrany w fartuchy radiologiczne i kołnierze na tarczycę. 

2) Kobiety cięŜarne (personel i osoby towarzyszące) nie mogą znajdować się w pomieszczeniu podczas włączenia 

promieniowania RTG. 
3) Sprawdzić, czy personel prawidłowo umieścił dozymetry osobiste:   

a. wszyscy: pod fartuchem ołowiowym na klatce piersiowej 

b. operator: drugi dozymetr umieszczany na ramieniu na wysokości łokcia (o ile jest to zalecone 

przez Inspektora Ochrony Radiologicznej dla danego stanowiska) 
4) Sprawdzić, czy operator i asysta załoŜyli okulary ochronne (o ile jest to konieczne) 
5) Drzwi łączące salę zabiegową z korytarzem powinny być zamknięte. 

6) W czasie włączenia promieniowania RTG operator powinien zachować moŜliwie jak najdalszą odległość 

od naświetlanego pola, aby jeszcze swobodnie wykonywać czynności zabiegowe. Personel, który nie musi 

znajdować się w pobliŜu chorego, powinien równieŜ zachować moŜliwie jak najdalszą odległość od naświetlanego 

pola. 
 

C. Ochrona radiologiczna i przygotowanie pacjenta 

1) U kobiet w ciąŜy procedury z zakresu radiologii zabiegowej mogą być wykonywane na wyraźne zlecenie 

lekarza i tylko wówczas, gdy są niezbędne dla ratowania zdrowia i Ŝycia matki. Lekarz anestezjolog 

sprawdza wyniki testu ciąŜowego, o ile ma to zastosowanie 

2) W przypadku zabiegu dziecka gonady i tarczycę dziecka, o ile jest to moŜliwe, naleŜy przykryć 

kołnierzem radiologicznym 

3) JeŜeli jest to moŜliwe naleŜy stosować osłony osobiste chroniące przed promieniowaniem części ciała i 

narządy pacjenta nie będące przedmiotem badania, a w szczególności znajdujące się w obrębie wiązki 

pierwotnej promieniowania. 

4) JeŜeli pacjent w wyniku zabiegu z zakresu radiologii zabiegowej, wykonywanego według 

obowiązujących procedur, a mogącego wymagać powtórzenia, otrzymał na skórę dawkę sumaryczną 

przekraczającą 1 Gy, dokumentacja wyników badań i informacja o dawce jest przekazywana lekarzowi 

prowadzącemu. Lekarz prowadzący dokonuje wpisu do: 

• Historii choroby 

• Opis wyniku badania/opisu zabiegu 

5) JeŜeli pacjent w wyniku zabiegu z zakresu radiologii zabiegowej otrzymał na skórę dawkę sumaryczną 

przekraczającą 3 Gy, naleŜy wpisać do Historii choroby zlecenie badań kontrolnych co najmniej raz 

w tygodniu w okresie 21 dni po zabiegu oraz w przypadku, gdy jest to konieczne, podjęcia leczenia 

dermatologicznego 

6) W przypadku zabiegu pacjentki w ciąŜy 
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W przypadku gdy doszło do napromienienia zarodka lub płodu bezpośrednią wiązką promieniowania, 

naleŜy wypełnić Kartę niezgodności / obserwacji i działań korygujących / zapobiegawczych, załączyć 

kopię wyniku badania i przekazać Ordynatorowi lub Kierownikowi jednostki organizacyjnej.  

• Ordynator przekazuje dokumenty do Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, który przekazuje 

ją do Pełnomocnika Dyrektora ds. ZSZ   
• Inspektor Ochrony Radiologicznej lub Fizyk medyczny dokonuje obliczenia dawki dla zarodka lub płodu.  

• Kobietę w ciąŜy naleŜy niezwłocznie poinformować na piśmie o wynikach obliczeń oraz o rodzajach zagroŜeń 

dla zarodka lub płodu i poziomie ryzyka ich wystąpienia. 

• Szczegółowy opis postępowania zawiera instrukcja PR6_P16_I5 Nadzór nad jakością badań i zabiegów 

z wykorzystaniem aparatów RTG 
 

D.  Wykonanie badania 

1) Wykonujący zabieg powinien sprawdzić środki ochrony radiologicznej pacjenta 

2) NaleŜy stosować parametry ekspozycji decydujące o jakości i natęŜeniu promieniowania jonizującego 

właściwe dla fizycznej budowy pacjenta oraz rodzaju wykonywanego badania a w szczególności: 
• stosować moŜliwie najkrótszy czas emisji promieniowania jonizującego niezbędny dla prawidłowego wykonania 

zabiegu;  

• unikać trybu pracy aparatury rentgenowskiej w reŜimie wysokiej mocy dawki;  

• stosować właściwy dobór fizycznych parametrów pracy lampy;  

• stosować moŜliwie największą odległość lampy od pacjenta;  

• stosować moŜliwie najbliŜsze połoŜenie wzmacniacza obrazu względem ciała pacjenta;  

• ograniczyć do minimum stosowanie geometrycznego powiększenia obrazu;  

• zmieniać połoŜenia miejsca wejścia wiązki pierwotnej promieniowania;  

• ograniczyć do koniecznego minimum liczbę ekspozycji radiologicznych przeznaczonych do rejestracji obrazów. 

• stosować fluoroskopię pulsacyjną oraz funkcję zatrzymania ostatniego obrazu (LIH), gdy tylko jest to moŜliwe 

z punktu widzenia warunków klinicznych. 

3) NaleŜy stosować filtrację wiązki, fizyczne parametry pracy aparatu i urządzenia zmniejszające do minimum 

naraŜenie na promieniowanie jonizujące i zapewniające uzyskanie obrazu o wartości diagnostycznej 
4) Dla angiografii: W miarę moŜliwości wykonywać tylko niezbędne angiografie substrakcyjne. Przy uŜyciu cyfrowej 

obróbki obrazu wyciągać jak najwięcej informacji z jednej ekspozycji. 
5) Dla angiografii: Podczas podawania kontrastu do aorty wykorzystywać strzykawkę automatyczną 

zsynchronizowaną z aparatem rentgenowskim. Podczas takiej arteriografii zachować maksymalną odległość 

od aparatu 
 

E. Postępowanie po wykonaniu badania 

1) Dla aparatów RTG na Bloku Operacyjnym: Po zabiegu prowadzący zabieg powinien wpisać 

do Harmonogramu wykorzystania aparatu wszystkie dane dotyczące badania, a w szczególności: 
• Numer skierowania i dane pacjenta 

• Sumaryczny czas ekspozycji 

• Dawkę promieniowania podczas zabiegu  

• Nazwisko lekarza prowadzącego zabieg 

2) Dla aparatów RTG: angiokardiograf, angiograf i litotryptor Po zabiegu prowadzący zabieg powinien 

wpisać do Księgi przeprowadzonych zabiegów : 
• Sumaryczny czas ekspozycji   

• Dawkę promieniowania podczas zabiegu 

3) Po zabiegu prowadzący zabieg powinien opisać procedurę z uwzględnieniem czasu zabiegu, czasu ekspozycji 

oraz dołączyć dane o sumarycznej dawce promieniowania podczas zabiegu. Dokonać wpisu do: 
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• Historia choroby 

• Opis wyniku badania/opisu zabiegu 

4) Wykonanie procedury radiologicznej u osób poniŜej 16. roku Ŝycia Lekarz prowadzący zabieg 

odnotowuje w ksiąŜeczce zdrowia dziecka 

5) Po zabiegu naleŜy wykonać dezynfekcję tych części aparatu, które miały styczność z pacjentem 
6) Technik RTG lub osoba wyznaczona przez lekarza prowadzącego zabieg transportuje aparat RTG i 

środki ochrony radiologicznej na miejsce postoju 
7) Dane cyfrowe z badania naleŜy zapisać na płytach CD lub DVD, o ile nie są archiwizowane w systemie 

informatycznym 
8) Dane cyfrowe z badania, kopia opisu badania z zapisem o dawce promieniowania lub wydruk automatycznego 

pomiaru dawki są archiwizowane w Oddziale wykonującym zabieg. 
 

5. Zapisy 

Księga przeprowadzonych zabiegów 

Harmonogram wykorzystania aparatu RTG 

Historia choroby ogólna 

Opis wyniku badania 

Karta niezgodności / obserwacji i działań korygujących / zapobiegawczych 
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ds. ZSZ 
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BoŜena Trzuskowska 
 
 

Zatwierdził Dyrektor Szpitala 

Bielańskiego 
12.09.2013 

 
Grzegorz Michalak 
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