
4. Planificați procedurile în detaliu și de la 

început pentru a evita disfuncționalitățile 

sau expunerile repetate   

1. Amintiți-vă: unele țesuturi ale copiilor 

în creștere sunt mult mai sensibile la 

radiație decât cele ale unui adult  

 Copii au o durată de viață mai mare în 

care să se manifeste efectele radiației  
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Protecția la radiație a copiilor   http://rpop.iaea.org 

RPOP Posters webpage! 

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/

AdditionalResources/Posters/index.htm 

2. Discutați cu părinții înainte de efectuarea procedurii  

 Întrebați despre expunerile anterioare  

 Răspundeți temerilor lor referitoare la expunerea la 

radiație  

3. Responsabilizați 

membrii echipei 

prin utilizarea unei 

liste de verificare a 

elementelor de 

securitate 

radiologică, înainte 

de efectuarea 

procedurii 

10 reguli de aur: Protecția la radiație a copiilor în procedurile intervenționale  

5. Protejați când este posibil tiroida, sânii, ochii și gonadele 

pacientului  

http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/ 

http://www.pedrad.org/associations/5364/files/

ImGen_StpLight_Chcklst.pdf 

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/AdditionalResources/Posters/index.htm
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/AdditionalResources/Posters/index.htm
http://www.pedrad.org/associations/5364/files/ImGen_StpLight_Chcklst.pdf
http://www.pedrad.org/associations/5364/files/ImGen_StpLight_Chcklst.pdf


 

 

6. Utilizați o tehnică optimă: 

 Frecvență scăzută a imaginilor. 

Reduceți de la 7,5 la 3 pulsuri pe 

secundă când este posibil 

 Îndepărtați grila antidifuzoare, dacă 

este posibil, pentru copiii cu 

greutatea sub 20 kg. Utilizați în 

schimb tehnica intervalului de aer  

 Minimizați timpul de expunere  

 Minimizați suprapunerea 

câmpurilor în achizițiile repetate  

 Utilizați o colimare precisă  

 Minimizați utilizarea măririi  

9. Utilizați echipament dotat cu înregistrarea 

dozei și cu tehnologii de reducere a acesteia  

8. Măriți distanța dintre 

pacient și tubul  RX și 

micșorați distanța dintre 

pacient și receptorul de 

imagine  

10. Verificați și înregistrați doza după 

efectuarea procedurii  
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Protecția la radiație a copiilor   

10 reguli de aur: Protecția la radiație a copiilor în procedurile intervenționale 

7. Utilizați „ultima imagine 

înregistrată” mai degrabă decât 

expuneri suplimentare, atunci 

când este posibil   

Imagine fluoroscopică  

„ultima imagine 

înregistrată”  

Röntgencinematografie 
De 10 ori doza imaginii  

fluoroscopice „ultima imagine 
înregistrată”  

receptor 
de 

imagine 

Tub de 
raze X 

Tub de 
raze X 

http://rpop.iaea.org 

RPOP Posters webpage! 

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/

AdditionalResources/Posters/index.htm 

http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/ 

receptor 
de 

imagine 
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