
УСЛОВИЯТА НА ТРУД В 

ПРОФЕСИЯТА НА 

РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ

Невенка  Бонинска, Ваня Ковачева

Военномедицинска академия, София 



ВЪВЕДЕНИЕ

 Рентгеновият лаборант предоставя здравни 

грижи в специфични условия на труд. 

 Професията изисква задълбочени познания по 

медицински предмети: физика, етика, 

психология и други, свързани с ежедневната 

практика. 

 Тя е динамична, с високи изисквания към 

личностните и професионални качества на 

специалиста, налага вземане на 

самостоятелни решения, работа с различни 

информационни програми и денонощен 

график.



ЦЕЛ

Целта на обзора е да 

се представят 

условията, в които 

работи рентгеновия 

лаборант, рискови за 

здравето му и 

начините за тяхното 

ограничаване.



МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Използван е документален 

метод. Направен е преглед 

и анализ на литературни 

източници и нормативни 

документи, свързани с 

условията на труд и 

спецификата на професията 

на рентгеновия лаборант.

.



ОБСЪЖДАНЕ И РЕЗУЛТАТИ

Професията на рентгеновия лаборант се упражнява 

в условия, влияещи се от следните 

производствени фактори:

 физически; 

 психологически;

 химически;

 биологически;

 организационни; 

 йонизиращи и нейонизиращи лъчения и др.

Всички те в определена степен влияят върху 

здравето на рентгеновия лаборант. 



ЙОНИЗИРАЩИ И 

НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
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ЙОНИЗИРАЩИ И 

НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Защита от въздействие на йонизиращи лъчения: 
 контрол на факторите на работната и жизнената 
среда;
 медицинско наблюдение на лицата, които 
работят с източници на йонизиращи лъчения;

 дозиметричен контрол за

определяне на вътрешното и 

външното облъчване на лицата,

които работят с източници на 

йонизиращи лъчения;

 медицинско осигуряване на лицата, 

които работят с източници на 

йонизиращи лъчения, в случаите на 

радиационна авария и др.



КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията с 

пациента, 

неговите близки и  

с останалия 

персонал, 

обуславя 

психологическия 

фактор в 

професията на 

рентгеновия 

лаборант. 



РАБОТА С БИОЛОГИЧНИ 

ПРОДУКТИ

Дейностите, извършвани:

 до леглото на болния;

 в операционни 

и шокови  зали; 

 асистирането  на лекаря

при различни манипулации

и изследвания, крие риск

от кръвно-предавани 

инфекции като ХИВ, 

хепатит  В и С и др. 

Това би могло да стане:

 Индиректно;

 директно



РАБОТА С КОМПЮТЪР



ОСВЕТЛЕНИЕ

Рентгеновият 
лаборант работи или 
в много тъмно 
помещение, или в 
много светло. 

Слабата 
осветеност води до 
бърза преумора на 
очите и оттам на 
целия организъм.

Силното 
осветление също 
води до преумора -
може да се появи 
ефекта 
„заслепяване”.



ВЕНТИЛАЦИЯ И 

КЛИМАТИЗАЦИЯ

Ежедневната работа на 

климатик крие риск от:

• алергии със симптоми, 

наподобяващи 

настинка;

• болки в мускулите на 

шията и раменете;

• главоболие, 

предизвикани от малки 

дози токсични 

вещества, попадащи 

във въздуха от 

климатика, принтера и      

останалата техника. 

И в този случай

полезните за здравето

храни и витамини са от

съществено значение.



РАБОТА НА СМЕНИ

• дневни и нощни смени;

• условия на спешност;

• неизвестност и 

напрежение;

• недостигът на време;

• неудачите с 

разнообразната техника, 

водят до голямо 

напрежение и психическо 

натоварване.

Последиците:

• психосоматични   

оплаквания;

• стрес. 



РАБОТА НА СМЕНИ

• Повишава риска от развитие 

на диабет тип 2 с 20%. 

• Повишен е и риска от 

наднормено тегло, тъй като се 

нарушава режима на сън и 

хранене.

• Нарушава се т.н. 

„биологичен 

часовник”, който 

поддържа 

метаболизма на 

кръвната захар.



Не на последно място  е 
синдрома „бърнаут”.
Пренатовареността по време 
на работа в операционна и 
шокова зала, бързата и 
адекватна реакция при 
спешни случаи, 
разнообразните 
междуличностови 
отношения, несъгласуваните 
отношения между всички, 
които се трудят, от една 
страна, и от работната среда, 
от друга „играят” огромна 
роля при възникването на 
синдрома. 



ИЗВОДИ

 Наредба № 29 на МЗ -
определя здравните норми и 
изисквания за работа в среда 
на ЙЛ и регламентира 
провеждането на 
задължително медицинско 
наблюдение на работещите. 

 Наредба № 4 на МТСП Министъра 
на здравеопазването определя 
минималните изисквания за защита и 
безопасност при експозиция на 
биологични агенти на работното 
място.



ИЗВОДИ

 Приемането на витамини и 
естествени антиоксиданти;

 Достатъчно сън;

 Разходките на чист въздух;

 Спазване на ергономични 
принципи на работното 
място.

Заниманията със спорт, 

разходки, танци, 

управление на времето, 

както и промени в 

поведението на 

работното място могат 

да бъдат чудесни начини 

за предотвратяване на 

проблема.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•Рисковете от ЙЛ могат да бъдат 

сведени до приемливи и безопасни 

нива, но не и премахнати. 

• Влиянието на останалите факторите е сведено до 

минимум чрез, следдипломно квалификация, 

проследяване и контрол на законовите наредби и 

норми, касаещи специфичните условия на труд в 

професията на рентгеновия лаборант.



БЛАГОДАРЯ 

ЗА 

ВНИМАНИЕТО


