
CT-vizsgálatok: 

A megfelelő beutalás 

1/2. oldal http://rpop.iaea.org 

2. A radiológussal folytatott megbeszélés elősegíti, 

hogy csak indokolt esetben történjen vizsgálat, és 

csökkenjen a felesleges expozíciók száma 

4. Ismerje a legújabb megfelelőségi kritériumokat és  

beutalási irányelveket, használja ezeket napi gyakorlatában  

Kockázat 

Hasznosság 

Diagnosztikai képalkotási útmutató 

http://www.imagingpathways.health.wa.gov.au/includes/

index.html 

http://www.acr.org/ac 

1. Kerülje el a szükségtelen CT-vizsgálatokat azzal, hogy felteszi 

magának a következő kérdéseket: 

 A. Végrehajtották már ezt a vizsgálatot? 

 B. Szükség van erre a vizsgálatra? 

 C. Most van rá szükség? 

 D. Ez a legjobb vizsgálati módszer? 

 E. Elmagyaráztam a klinikai problémát? 

További információk: 

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/

referring-medical-practitioners/index.htm 

10 fontos tanács a CT-vizsgálatra való megfelelő beutaláshoz 

Kapcsolódó poszter: 

10 fontos tanács a páciensek sugárvédelméhez CT-vizsgálatoknál 

https://rpop.iaea.o rg/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whit epapers/poster -ct-

radiation -protection.pdf  

http://www.rcr.ac.uk/content.aspx?PageID=995 

A következő forrás nyomán: iRefer: Making the best use of clinical radiology. Royal College of Radiologists 

http://www.rcr.ac.uk/content.aspx?PageID=995 

3. Tájékoztassa a pácienst a vizsgálat előnyeiről és 

kockázatairól, beszélje meg vele a kérdést 
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10 fontos tanács a CT-vizsgálatra való megfelelő beutaláshoz 

http://rpop.iaea.org 

9. Tagadja meg a páciens vizsgálatra vonatkozó  

kéréseit, ha a vizsgálatot szükségtelennek tartja! 

Egyetlen mellkastáji CT-vizsgálat okozta effektív dózis 

megegyezhet 500 mellkas PA-röntgenfelvétel dózisával 

A CT-vizsgálatok a leggyakoribb, nagydózisú  

vizsgálatok közé tartoznak 

1 x ≈ 500 x 

Mondja meg kérem, 

átesett Ön a 

közelmúltban más 

CT-vizsgálaton? 

Nem 

asszonyom, 

biztosíthatom, 

hogy a vizsgálat 

nem segítene az 

egészségügyi 

állapota jobb 

megismerésében 

Doktor úr, nem 

gondolja, hogy jó 

lenne még egy 

mellkas CT-

felvétel a 

biztonság 

kedvéért? 

Kapcsolódó poszter: 

10 fontos tanács a páciensek sugárvédelméhez CT-vizsgálatoknál 

https://rpop.iaea.o rg/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whit epapers/poster -ct-

radiation -protection.pdf  

5. Konzultáljon radiológussal vagy orvosi 

fizikussal, és tájékozódjon az alábbi 

weblapokról: 

• https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/

Content/InformationFor/

HealthProfessionals/6_OtherClinicalS

pecialities/referring-

medicalpractitioners/index.htm 

• https://rpop.iaea.org 

6. Különösen figyeljen arra, hogy elkerülje a 

gyermekek nem megfelelő vizsgálatait! A 

gyermekek egyes szövetei sugárérzékenyebbek a 

felnőtt test szöveteinél, és a hosszabb várható 

élettartamuk több időt enged a daganatok 

kialakulásának 

7. A CT-vizsgálatokhoz használt 

röntgensugárzás okozta rákkockázat alacsony, 

az ismételt CT-vizsgálatok bizonyítottan a 

rákkockázat  

kismértékű  

növekedését  

okozhatják 

Minimalizálja a CT- 

vizsgálatok számát, 

különösen gyermekek 

esetében 

8. Fogamzóképes korú nők esetleges 

várandósságára mindig kérdezzen rá 

10. Nem jó gyakorlat megismételni a CT-vizsgálatot 

azért, mert a korábbi lelet nem áll azonnal rendel-

kezésre 
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