
И. Дяков, В. Стойнова, К. Георгиев, 
Д. Благоева, З. Георгиева

Сити Клиник УМБАЛ



 Контрол на качеството;
 Доза на пациента;
 Проучване и въвеждане на 

промени в практиката;
 Анализ на дозата и 

качеството на образите.

 В оптимизацията участва екип:
- рентгенолог;
- рентгенов лаборант;
- медицински физик.



Програмата включва:
• провежданите тестове;
• кой ги извършва;
• с каква периодичност.

В Клиника по Образна 
диагностика:
• КТ уредба;
• мамографска уредба;
• рентгенова уредба за графия

и скопия



В програмата са описани всички тестове, извършвани от физици 

и рентгенови лаборанти.

Тестовете са:

o годишни;

o на 6 месеца;

o месечни.

Посочени са граници:

o за нормална работа;

o за безопасна работа.

Административни мерки:

o технически сервиз;

o дозиметричен контрол;

o обучение ...



Директни:
• скенограма;
• аксиален или спирален режим;
• дължина на сканиране;
• kV;
• mAs;
• AEC;
• Време на ротация;
• преместване на масата/ стъпка;
• колимация;
• брой фази.

Индиректни:
• реконструкция;
• дебелина на среза;
• реконстуиращ алгоритъм (kernel)
• FBP, IR 

145 mGy

178 mGy

??? mGy



Познаване на начина, по който работи автоматиката!

При Optima 660, GE се задава ниво на шума (noise index), според който системата избира mAs.

noise index - 14,2 noise index – 15,8



Намаляване на фазите

венозна фаза – станд.протокол венозна фаза – split bolus протокол

Maheshwari et al.

Комбинирана фаза – split bolus техника.



Чрез периодичния контрол на качеството, извършван от рентгеновия лаборант, 

може да се открие наличието на технически проблем и/или влошаване на 

качеството на образа на ранен етап.

Senograph Essential/SenoClaire (GE)

Периодичният контрол включва:

• АЕК и SNR;

• Субективно качество на образа;

• CNR и MTF;

• Хомогенност на полето.



Рентгеновият апарат преминава редовно контрол на качеството.

Осен това рентгеновият лаборант следи:

- ежедневно за състоянието на уредбата;

- чрез фантом – разделителна способност и 

контраст;

- качеството на образите – PACS, монитори;

- дали параметрите са в границите, зададени 

от контрола на качеството.



Оптимизиране на практиката може да се осъществи чрез:

- колимация; 

без колимация

ДАП = 7 mGy.cm2

с колимация

ДАП = 3 mGy.cm2

Pekarovic



Оптимизиране на практиката може да се осъществи чрез:

- допълнителен филтър; 

с филтър

ДАП = 9,6 mGy.cm2

без филтър

ДАП = 12,8 mGy.cm2

Pekarovic



Оптимизиране на практиката може да се осъществи чрез:

- Правилен избор на доминантно поле; 

Неправилният избор води до по-висока или по-ниска доза! 

Pekarovic



Работата с всички нови поколения апарати изисква:

- по-добро познаване на възможностите на апарата;

- редовен контрол на качеството;

- дозиметрия на пациента;

- търсене на възможност за оптимизиране на процеса;

- обучение.

Във всичко това все по-голяма роля трябва да играе 

рентгеновият лаборант. 




