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Професията “Рентгенов лаборант”
изисква от упражняващите я да
притежават, както определени
личностни, така и професионални
качества, които да са предпоставка в
практиката да бъдат предоставени
качествени здравни грижи на
пациентите, отговарящи на
Европейските изисквания за добра
практика.



Въведение

• Подготовката на рентгеновия

лаборант отговаря на съвременните

постижения на медицинската

наука, практика и техника, както и

на нейното непрекъснато развитие.
 Обучението непрекъснато

се осъвременява и в него се

включват новите

изисквания и практически

насоки, съдействащи за по-

качествено използване на

навлизащата съвременна

техника в работата на

рентгеновия лаборант.



 Самостоятелно................

 Извършва конвенционални рентгенографии;

 Извършва мамографии;

 Извършва класически томографии;

 Извършва рентгенографии в операционни зали;

 Извършва рентгенографии в шокова зала;

 Извършва рентгенографии с мобилни рентгенови уредби;

 Извършва зъбни рентгенографии;



Все по-често ставаме свидетели на:

 използването на новата
апаратура и възможностите,
които тя дава, от рентгеновите
лаборанти, без да се замислят
какво е облъчването на
пациента за “секундната
проверка“ дали е
позициониран правилно;

 за позициониране на
пациента по лесния и бърз
начин – без физически да го
премества, а чрез движение
на масата под скопичен
контрол;

 ползване на скопичния
режим, за да се направи
графия, защото така е
настроен апарата.

 Съвременните апарати са
комбинирани и позволяват
работещите на тях да
прилагат различни методи за
образни изследвания, но дали
го правят правилно?!

 До колко новата апаратура се
познава от работещите с нея?

 До колко възможностите да се
направят по-качествени
рентгенографии и се намали
лъчевото натоварване се
използват.

 Автоматиката е често срещана
в новата апаратура – до колко
правилно са изготвени
протоколите и какви са дозите
получени от пациентите?



Целта на проучването е да се изследва приноса за 

облъчването на пациента на рентгеноскопията 

използвана за позициониране му при правене на 

стандартна рентгенография



 Рентгенови уредби:
 Измервания:

 Система RaySafe X2;

 150 cm разстояние 

източник-преобразувател 

на образа;

 воден фантом;

 PKA от дисплея;

№ Уредба Лечебно заведение

Размер на полето:
• 35х35 cm 

(възрастен)
• 24х30 cm (дете)

I Siemens Axiom Iconos R200

II Siemens Axiom Iconos MD

III
Siemens Axiom Luminos 
dRF

IV
Mercury Plus, Villa Sistemi 
Medicali

V
Siemens Axiom Iconos R 
2000

VI GMM,Opera T90 e, Italy



 при 4 от уредбите не се познават възможностите им;

 само при уредба V се използва препоръчваната 

„твърда” техника за рентгенография на бял дроб, НО

се работи с много нисък аноден ток:

→ 9 пъти по-високи стойности на дозата спрямо използването 

на „твърда“ техника при уредба IV!
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Позиционирането на пациента чрез използването на 

рентгеноскопия увеличава дозата на пациента от 19 % до 

285 % за различните уредби.



 Използването на графичен запис в режим на скопия 

води до t = 141 ms при една от рентгеновите уредби 

при препоръчвани не повече от 20 ms за 

рентгенография на бял дроб на възрастен пациент.

 При една от уредбите няма възможност за 

използването на време на експонация под 10 ms, 

което я прави изключително неподходяща за 

изследване на деца.
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Използването на 

препоръчваната 

„твърда” техника за 

рентгенография на 

бял дроб за възрастен 

пациент (125 kV, 400 

mA, <20 ms) при 

различните апарати, 

води до 1,3-14 пъти 

по-ниски стойности 

за величината PKA, 

спрямо графичния 

запис в режим на 

рентгеноскопия.



Новата апаратура използвана в
образната диагностика отправя
сериозни предизвикателства и
възможности към радиационната
защита. На практика начина на
използването на тази апаратура
може да доведе до съществено
намаляване или обратно до
увеличаване на лъчевото
натоварване. Ключова роля да не
се допусне второто има
цялостното обучение, а не само
по радиационна защита, което
трябва да се подчини на приетите
нови стандарти в практиката за
работа с йонизиращи лъчения.



Лъчезащитната култура на

рентгеновите лаборанти се

формира:

 по време на обучението им в

медицинските колежи,

 чрез периодичните курсове за

придобиване на

правоспособност за работа с

източници на йонизиращи

лъчения,

 чрез ежегодните курсове за

следдипломна квалификация

запознаващи с допълнителни

специфични лъчезащитни

мерки.



 Позиционирането на пациента е широко застъпено в
обучението на рентгеновите лаборанти в
дисциплината „Основи на образната диагностика.
Рентгенографски методи“.

 В 2/3 от цяластното обучение в тази дисциплина се
изучава в детайли правилното разположение на
трите фактора за получаване на рентгенов образ и
анатомичните репери, така че всеки завършил тази
специалност да може със сто процентова сигурност
да позиционира обекта за необходимата
рентгенография.

 Не би трябвало на човек с диплома за рентгенов
лаборант да му е необходима помощта на скопията,
за да направи качествена рентгенография.



 Присъщ на професията на рентгеновия лаборант

е респекта към човешките права.

 В етичния кодекс на рентгеновите лаборанти се

подчертава, че: Рентгеновият лаборант отговаря

за осигуряването на минимално облъчване при

извършването на рентгенови изследвания и в

процеса на лечението.

 Нека работейки със съвременната апаратура да

успеем да осъществим това си задължение.



Благодаря за вниманието


