
BONN CALL FOR ACTION
10 Tindakan untuk Meningkatkan Proteksi Radiasi bidang Kedokteran 
di Dekade Mendatang



Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyelenggarakan "Konferensi 
Internasional tentang Proteksi Radiasi di bidang Kedokteran dengan tema: 
Mengatur Skenario Dekade Mendatang ”di Bonn, Jerman, pada bulan 
Desember 2012, yang bertujuan khusus untuk mengidentifikasi dan 
mengatasi masalah yang timbul dalam proteksi radiasi di bidang kedokteran. 
Konferensi ini disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Jerman melalui Kementerian Federal untuk 
Lingkungan, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir, dan dihadiri oleh 536 
peserta dan pengamat dari 77 negara dan 16 organisasi. Hasil penting dari 
konferensi ini adalah identifikasi tanggung jawab dan proposal prioritas bagi 
pemangku kepentingan mengenai proteksi radiasi di bidang kedokteran 
untuk dekade mendatang. Hasil khusus ini berupa Bonn Call-for-Action

Tidak diragukan lagi bahwa penerapan radiasi pengion dan bahan radioaktif 
dalam prosedur diagnostik, intervensi dan terapi dalam di bidang kedokteran 
bermanfaat bagi ratusan juta orang setiap tahun. Namun, penggunaan radiasi 
di bidang kedokteran harus melibatkan keseimbangan yang cermat antara 
manfaat meningkatkan kesehatan dengan kesejahteraan manusia, dan risiko 
yang terkait dengan paparan radiasi terhadap manusia. Diperlukan 
pendekatan holistik yang mencakup kemitraan pemerintah nasional, 
masyarakat sipil, lembaga internasional, peneliti, pendidik, lembaga dan 
asosiasi profesional yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengadvokasi 
dan menerapkan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada dan yang timbul; 
masalah kepemimpinan, harmonisasi dan koordinasi kegiatan dan prosedur 
di tingkat internasional

Tujuan dari Bonn Call-for-Action adalah untuk a) memperkuat proteksi 
radiasi pasien dan petugas kesehatan secara keseluruhan; b) mencapai manfaat 
tertinggi dengan risiko yang paling tidak mungkin bagi semua pasien dengan 
penggunaan radiasi pengion yang aman dan tepat di bidang kedokteran; c) 
membantu integrasi penuh proteksi radiasi ke dalam sistem perawatan 
kesehatan; d) membantu meningkatkan manfaat / dialog risiko dengan pasien 
dan publik; dan e) meningkatkan keselamatan dan mutu prosedur radiologi di 
bidang kedokteran

Pernyataan Posisi Bersama oleh IAEA dan WHO



Bonn Call-for-Action menyoroti sepuluh aksi utama, dan sub-aksi terkait, 
yang diidentifikasi sebagai hal penting untuk memperkuat proteksi radiasi di 
bidang kedokteran pada dekade mendatang. Tindakan-tindakan yang 
tercantum disini tidak diurutkan berdasarkan urutan kepentingan. Semua 
tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) sangat 
dianjurkan. 



Memperkenalkan dan menerapkan 3A (kesadaran, kesesuaian, dan 
audit), yang dilihat sebagai alat bantu yang cenderung memfasilitasi 
dan meningkatkan dasar justifikasi dalam praktik;

Mengembangkan kriteria berbasis bukti yang selaras untuk 
memperkuat kesesuaian pencitraan klinis, termasuk kedokteran nuklir 
diagnostik dan prosedur pemeriksaan radiasi non-pengion, dan 
melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengembangannya;

Menerapkan pedoman rujukan pencitraan klinis secara global, 
memelihara perbedaan pemikiran lokal dan regional, dan memastikan 
pembaruan yang teratur, berkelanjutan dan ketersediaan pedoman ini;

Memperkuat penerapan audit klinis terkait dengan dengan justifikasi, 
memastikan bahwa justifikasi menjadi bagian yang efektif, transparan 
dan dapat dipertanggungjawabkan dari praktik radiologi normal;

Memperkenalkan solusi teknologi informasi, seperti alat bantu 
pendukung keputusan dalam pencitraan klinis, dan memastikan 
ketersediaannya dan dapat diakses secara bebas di titik perawatan;

Mengembangkan lebih jauh kriteria dasar justifikasi program skrining 
kesehatan untuk populasi asimptomatik (misalnya skrining mamografi) 
dan untuk pencitraan medis terhadap penderita asimptomatik yang tidak 
berpartisipasi dalam program pemeriksaan kesehatan yang disetujui 
(misalnya penggunaan CT untuk pemeriksaan kesehatan individu).
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Mendorong penerapan prinsip dasar 
justifikasi
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Mendorong penerapan prinsip optimasi 
proteksi dan keselamatan

 
 

Memastikan penetapan, penggunaan, dan pembaruan tingkat referensi 
diagnostik untuk prosedur radiologi secara rutin , termasuk prosedur 
intervensi, khususnya untuk pasien anak-anak;

Memperkuat pembentukan program jaminan mutu bagi paparan medis, 
sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen mutu yang 
komprehensif;

Menerapkan kriteria harmonisasi bagi pemulangan pasien setelah terapi 
radionuklida, dan mengembangkan panduan lebih lanjut yang 
diperlukan;

Mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi bagi catatan dosis 
paparan pasien, menyelaraskan format data dosis yang disediakan melalui 
peralatan pencitraan, dan meningkatkan penggunaan catatan kesehatan 
secata elektronik.
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Memperkuat peran produsen dalam 
berkontribusi pada tata kelola keselamatan 
secara menyeluruh

Memastikan peningkatan keselamatan peralatan medis dengan cara 
meningkatkan fitur proteksi radiasi dalam desain peralatan fisik dan 
perangkat lunak dan menjadikannya tersedia sebagai fitur bawaan 
daripada fitur tambahan opsional;

Mendukung pengembangan solusi teknis untuk mengurangi paparan 
radiasi pasien serta petugas kesehatan, sambil mempertahankan hasil klinis; 

Meningkatkan penyediaan alat bantu dan dukungan untuk memberikan 
pelatihan bagi pengguna yang spesifik untuk perangkat medis tertentu, 
dengan mempertimbangkan aspek proteksi radiasi dan keselamatan;

Memperkuat kesesuaian dengan standar peralatan yang berlaku terkait 
dengan parameter kinerja, keselamatan dan dosis

Memperkuat kerja sama dan komunikasi antara produsen dengan 
pemangku kepentingan lainnya, seperti petugas kesehatan dan masyarakat 
profesional;

Menangani kebutuhan khusus pengaturan layanan kesehatan dengan 
infrastruktur terbatas, seperti keberlanjutan dan kinerja peralatan, baik yang 
baru atau yang diperbarui;

Mendukung penggunaan platform untuk menciptakan interaksi antara 
produsen dengan badan pengawas di bidang kesehatan dan radiasi, dan 
organisasi yang mewakilinya
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Memprioritaskan pendidikan dan pelatihan proteksi radiasi bagi para 
petugas kesehatan secara global, dengan sasaran para petugas  yang 
menggunakan radiasi di semua bidang medis dan gigi;

Mengembangkan lebih lanjut penggunaan platform baru seperti aplikasi 
pelatihan khusus di Internet untuk menjangkau kelompok yang lebih besar 
untuk tujuan pelatihan;

Mengintegrasikan materi proteksi radiasi ke dalam kurikulum 
pendidikan kedokteran dan gigi, memastikan pembentukan kompetensi 
inti di semua bidang ini;

Memperkuat kerja sama dalam hal pendidikan dan pelatihan di antara 
institusi pendidikan dalam pengaturan layanan kesehatan dengan 
infrastruktur terbatas dengan sesama  institusi pendidikan lain, dengan 
organisasi internasional dan organisasi profesional;

Memberikan perhatian khusus pada pelatihan petugas kesehatan, 
terutama pada kondisi penggunaan teknologi baru.

Memperkuat pendidikan dan pelatihan 
proteksi radiasi bagi petugas kesehatan
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Membentuk  dan mempromosikan agenda 
riset strategis terkait proteksi radiasi  
di bidang kedokteran

Menelaah keseimbangan anggaran penelitian radiasi sebagai pengakuan 
atas fakta bahwa paparan radiasi di bidang medis yang berlimpah telah 
menduduki peringkat tertinggi  paparan radiasi buatan;

Memperkuat penyelidikan tentang efek kesehatan dosis rendah dan risiko 
radiologis dari paparan eksternal dan internal, terutama pada anak-anak 
dan wanita hamil, dengan tujuan untuk mengurangi adanya unsur 
ketidakpastian dalam perkiraan risiko dengan dosis rendah;

Mempelajari terjadinya dan mekanisme perbedaan individu dalam 
radiosensitivitas dan hiper-sensitivitas terhadap radiasi pengion, dan 
dampak potensial mereka terhadap sistem dan praktik proteksi radiasi;

Menelaah kemungkinan dilakukannya identifikasi penanda biologis 
yang spesifik untuk radiasi pengion;

Melakukan penelitian yang lebih maju di bidang khusus efek radiasi, 
seperti karakterisasi efek kesehatan deterministik, efek kardiovaskular, 
dan perawatan pasca-kecelakaan terhadap individu yang terpapar 
berlebihan;

Mempromosikan penelitian untuk meningkatkan metode pengkajian 
dosis organ, termasuk dosimetri pasien pada penggunaan  sumber 
radioaktif terbuka, sebagaimana yang dilakukan pada pengkajian 
dosimetri lapangan kecil dengan radiasi eksternal.
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yang lebih baik untuk paparan radiasi medis  
 

 

Menjadikan data tersebut tersedia sebagai alat bantu manajemen mutu 
dan untuk analisis tren, pengambilan keputusan dan alokasi sumber  
daya.

Meningkatkan pengumpulan data tentang paparan radiasi pekerjaan di 
dunia kedokteran secara global, dan juga berfokus pada tindakan yang 
diambil bagi proteksi radiasi yang sesuai dalam praktik;

Meningkatkan pengumpulan data dan tren dosis pada paparan medis 
secara global, terutama di negara-negara dengan penghasilan rendah dan 
menengah, dengan cara mendorong kerjasama internasional;

Meningkatkan  ketersediaan informasi global

 dan akibat pekerjaan di bidang kedokteran 
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Memperbaiki  pencegahan insiden radiasi 
medis dan kecelakaan

Menerapkan dan mendukung sistem pelaporan keselamatan pendidikan 
sukarela untuk tujuan mempelajari manfaat pengalaman pada kegiatan 
yang terkait dengan keselamatan penggunaan radiasi medis;

Melakukan harmonisasi taksonomi yang terkait dengan insiden  dan 
kecelakaan radiasi medis, dan harmonisai perangkat komunikasi yang 
terkait, misalnya skala keparahan, dan mempertimbangkan harmonisasi 
dengan taksonomi keselamatan di bidang medis lainnya;

Bekerja menuju inklusi di semua modalitas penggunaan  radiasi pengion di 
bidang medis dalam pelaporan keselamatan secara sukarela, dengan 
penekanan pada radiologi intervensional, brakiterapi, dan kedokteran 
nuklir  terapi disamping  radioterapi menggunakan radiasi eksternal;

Menerapkan metode analisis risiko prospektif untuk meningkatkan 
aspek keselamatan dalam praktik klinis;

Memastikan prioritas verifikasi keselamatan independen  pada langkah-
langkah kiritis, sebagai komponen penting tindakan keselamatan dalam 
penggunaan radiasi medis.
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Memperkuat  budaya keselamatan radiasi 
di bidang pelayanan kesehatan  

Menetapkan keselamatan pasien sebagai prioritas strategis dalam 
penggunaan  radiasi pengion di bidang medis, dan mengenali 
kepemimpinan sebagai elemen penting untuk memperkuat budaya 
keselamatan radiasi;

Memelihara kerjasama yang lebih erat antara instansi pengawas radiasi, 
instansi otoritas kesehatan dengan organisasi profesional;

Memelihara kerjasama yang lebih erat di bidang proteksi radiasi di 
berbagai disiplin aplikasi radiasi bidang medis dan dengan  berbagai 
bidang proteksi radiasi secara keseluruhan, termasuk organisasi 
profesional dan asosiasi pasien;

Mempelajari praktik terbaik untuk menanamkan budaya keselamatan 
dari bidang-bidang lain, seperti industri tenaga nuklir dan industri 
penerbangan;

Mendukung integrasi aspek proteksi radiasi dalam 
pengkajian teknologi kesehatan;

Melakukan kegiatan  pengakuan fisika medis sebagai profesi independen 
dalam layanan kesehatan, dengan tanggung jawab terhadap proteksi 
radiasi;

Meningkatkan pertukaran informasi di komunitas bidang proteksi 
radiasi dan isu-isu terkait keselamatan, memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi.
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Memupuk dialog manfaat risiko radiasi yang 
lebih baik 

Meningkatkan kesadaran tentang manfaat  dan risiko radiasidi antara para 
petugas kesehatan, pasien dan masyarakat;

Mendukung peningkatan keterampilan komunikasi risiko bagi 
penyedia layanan kesehatan dan petugas proteksi radiasi - termasuk 
melibatkan ahli komunikasi dan teknis, bekerja sama dengan asosiasi 
pasien, dalam tindakan bersama untuk mengembangkan pesan-pesan 
yang jelas yang disesuaikan dengan sasaran kelompok tertentu;

Bekerja dengan tujuan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang 
aktif bagi pasien.
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Memperkuat penerapan persyaratan 
keselamatan secara global

 

Mengembangkan panduan praktis untuk menyediakan pelaksanaan 
Standar Keselamatan Dasar Internasional  dalam layanan kesehatan secara 
global ;

Pembentukan kerangka kerja legislatif dan administratif lebih lanjut yang 
memadai bagi perlindungan pasien, pekerja dan masyarakat di tingkat 
nasional, termasuk menegakkan persyaratan pendidikan dan pelatihan 
proteksi radiasi bagi petugas  kesehatan, dan melakukan pemeriksaan di 
tempat untuk mengidentifikasi kekurangan dalam penerapan persyaratan 
kerangka kerja ini.
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