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Páciens-sugárvédelem  

CT-vizsgálatok során http://rpop.iaea.org 

Kérjük, közölje a  
személyzettel, ha úgy  
gondolja, hogy várandós 
lehet. 

 

 

 

 

Ultrahang 

 

 

 

Mágneses rezonancia-

képalkotás 

4. A jó minőségű, éles felvételek 
kellemesek a szemnek, de nagyobb 

dózissal járnak 

Készítsen inkább zajosabb képeket, ha 
ez nem jár diagnosztikai információ 

elvesztésével 

Képminőség: Szükségtelenül jó Képminőség: Diagnosztikai célra  
még éppen megfelelő 

A képek forrása : MK Kalra, S. Singh, MGH Webster Center 

for Advanced Research and Education in Radiation  

10 fontos tanács a páciensek sugárvédelméhez CT-vizsgálatoknál 

Kapcsolódó poszter: 

10 fontos tanács a CT-vizsgálatra való megfelelő beutaláshoz 

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

appropriat e-referrals.pdf  

1. CT-vizsgálatot csak megfelelő indikációk esetén 

hajtson végre! 

Az elvégzett képalkotó vizsgálatok jelentős része 

indokolatlan 

Előnyös, ha a vizsgálat előtt a beutaló orvos és a 

radiológus konzultálnak egymással  

2. Alkalmazzon alternatív, ionizáló sugárzással 
nem járó képalkotó eljárásokat (ultrahang-

vizsgálatot és MRI-t), ha lehetséges, 

különösen fiatal páciensek esetén 

3. Mindig ellenőrizze, hogy várandós -e a páciens 

Helyezzen ki felhívásokat és információs anyagokat, 

amelyek tájékoztatják a pácienseket arról, 
hogy a várandósságuk lehetőségét  

közölniük KELL! 

5. Használjon az indikációkhoz igazodó CT-protokollokat  
minden egyes testtájhoz 

Például a tüdőnodulusok vagy a vesekövek utánkövetéséhez 
szükséges képek 50-75%-kal kisebb dózisok leadásával is 

elkészíthetőek, mintha rutin- vagy általános célú protokollokat 

használnának.  

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-ct-appropriate-referrals.pdf
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Páciens-sugárvédelem  

CT-vizsgálatok során 

10 fontos tanács a páciensek sugárvédelméhez CT-vizsgálatoknál 

http://rpop.iaea.org 

6. Többszöri vagy többfázisú CT-vizsgálatokat  

NEM KELL rutinszerűen végezni 

A többfázisú CT-vizsgálat az egyfázisúhoz képest  

akár 2-3-szoros dózissal is járhat. 

10. Kísérje figyelemmel a leadott 

dózisértékeket, és vesse össze 

azokat a diagnosztikai irányadó 

szintekkel (DRL)! 

Ismerje meg a CT-dózisokat leíró 

mennyiségeket és a javasolt 

dózisszinteket a különböző 

testtájak esetén! 

A képek forrása: MK Kalra, 

S. Singh, MGH Webster 

Center 

for Advanced Research 

and Education in Radiation  

Kisebb szkennelési hossz: 

20-30% -os dóziscsökkenés  

 

Vizsgálat Referenciaszintek (CTDIvol)* 

Koponya-CT 75 mGy 

Felnőtt hasi CT 25 mGy 

Felnőtt mellkas-CT 21 mGy 

Gyermek (5 éves) hasi CT 20 mGy 

Gyermek (5 éves) koponya-CT 34 mGy 

A képek forrása: MK Kalra, S. Singh, MGH Webster Center  

for Advanced Research and Education in Radiation  

A képek forrása: MK Kalra, S. Singh, MGH Webster Center 

for Advanced Research and Education in Radiation  
Kis testméretű páciens Nagy testméretű páciens 

 

Kapcsolódó Poszter: 

10 fontos tanács a CT-vizsgálatra való megfelelő beutaláshoz 

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

appropriat e-referrals.pdf  

* 172. számú NCRP-jelentés 

PE=Tüdőembólia 

7. Az expozíciós paramétereket a páciens 

és a vizsgált testtáj szerint állítsa be! 

8. Ismerkedjen meg a berendezéssel: Tanulja meg szabályozni az expozíciós automatika (AEC)  
paramétereit, hogy a különféle klinikai indikációk és testtájak esetén finomhangolhassa a  
leadott dózist! 

A test CT-vizsgálatainak többségét az AEC alkalmazásával érdemes végrehajtani. 

9. Jó technika: 

• Kisebb kVp és mAs 

• Nagyobb pitch faktor 

• Csökkentse a szkenhosszt a szükségesre 

• Centrálja a vizsgálandó területet a CT gantry közepére 

• Minden CT-protokollnak tartalmaznia kell a kezdeti és  

a végső pozíciót a különböző klinikai indikációk esetén 

• Vékony szeletvastagság csak szükség esetén 

PE protokoll  
A tüdőcsúcsoktól  

a mellékvesékig 

PE protokoll  
A tüdőcsúcsoktól  

a basis pulmonisig  
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