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Получаване на достатъчна диагностична информация 
при минимално облъчване на пациента.

Изследването - проведено по най-добрия начин:

ОПТИМИЗИРАНО 

Голяма част от изследванията и процедурите - ясно 
обосновани и от пряка полза за пациента. 



Оптимизация
• Изисква подходяща апаратура и процедури (протоколи) 

за провеждане на изследванията. 

• Прилагане на програма за осигуряване на качеството: 

-първоначални (пускови) измервания на 
физико-техническите параметри;                                  

-периодични измервания

измерени стойности - извън допустимите 
граници 

коригиращи действия



Запис и оценка на дозите на пациентите

Важна част от програмата за осигуряване на качеството

Във всяко лечебно заведение:

• периодични оценки на типичните дози 

• сравняване с ДРН - индикатор за необходимостта от 
действия за оптимизация на радиационната защита. 

ДРН се представят в някоя от утвърдените дозиметрични 
величини, напр.:

• DAP при рентгенография и рентгеноскопия;

• CTDI и DLP при КT. 



Запис и оценка на дозите на пациентите
ДРН се изработват на базата на мащабни проучвания на 
национално или регионално ниво и отразяват типичната 

практика в страната. 

Ако сравнението с ДРН покаже, че типичните дози са  
твърде високи или необичайно ниски

• защитата е оптимизирана

• компрометирано ли е 
диагностичното качество  на 
образа

• изискват ли се коригиращи 
действия 

Детайлна оценка 

ДРН НЕ трябва да се използват като граници на дозите!



Оптимизиране на физико-техническите 
експонационни параметри

Основен фактор за намаляване на лъчевото натоварване.

• изисква добро познаване на 
влиянието им върху дозата и 
качеството на образа;

• намиране на компромис между 
тях, за да се получи 
задоволително качество на 
образа при минимална доза на 
пациента

Изборът не 
винаги е 

еднозначен:



Оптимизацията изисква:

• екипна работа между рентгенолог, рентгенов 
лаборант и  медицински физик; 

• оптимален избор на физико-технически параметри;

• минимален брой образи, време на облъчване или 
време на скопия, необходими за получаване на 
диагностичната информация;

• намаляване на дозата в органите, попадащи в 
областта от клиничен интерес;

• минимално облъчване на съседните органи и тъкани.



• Конкретните подходи за оптимизация се различават в 
зависимост от вида на рентгеновия метод и начина на 
получаване на образа при него.



1. Основни фактори, определящи дозата на 
пациента и качеството на образа при  рентгенова 

графия

Анодното напрежение:

• определя вида на рентгеновия спектър и Emax → 
проникващата способност

• ↗ Ua → ↘ погълнатата доза.

• ↗ Ua→ ↘ контраста на образа и ↗ разсеяното лъчение.

• ↘ дебелината → ↘ отслабването

• за една и съща доза върху преобразувателя на образа 
за обекта с по-малка дебелина → ↘ енергия на 
лъчението, т.е. ↘ Ua

• при новородени и деца в кърмаческа възраст → ↘ Ua

(60 kV за графия на бял дроб и дори по-ниски стойности 
при графия на кости)

Д. Костова-Лефтерова



1. Основни фактори при графия

Преобразуватели на образа:

• възможно най-чувствителните → ↘ t и дозата на 
пациента и вероятността за динамична нерязкост и 
артефакти

• филм-фолийни комбинации с клас на чувствителност 
400 или 800

• размер на преобразувателя на образа - съобразен с 
размерите на пациента, особено при използване на 
автоматично блендиране на лъчевото поле.
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1. Основни фактори при графия

Средства за индивидуална защита на пациента:

• различни размери, в/у пациента в непосредствена близост до 
диагностичната област

• за лъчечувствителни органи, когато те са на разстояние < 5 cm от 
границите на лъчевото поле и при условие, че изследването го 
позволява и не влошават качеството на образа

• гонадна защита ↘ дозата на гонадите при момчетата до 95 % и 
между 30 % и 50 % при момичетата

• използването на PA проекция
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3. Основни фактори при скопия
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3. Основни фактори, определящи дозата на 
пациента и качеството на образа при  КТ

Топограма (скенограма) и дължина на 
скенираната област:

• няма диагностична стойност

• препоръчва се 1 топограма в PA 
проекция → ↘ облъчването на 
лъчечувстителните органи

• II LAT топограма → автоматична                                                
модулация на Ia в напречната 
равнина

• ограничаване на дължината на 
топограмата и дължината на 
скенирания обем само в границите 
на областта на интерес.



3. Основни фактори при  КТ

Спирален и аксиален режим на работа:

• аксиален

– „-“ ↗ времето на изследване

– „+“по-добра разделителната способност по оста z 

• спирален 

– „+“ ↘ времето на изследване; възможност  за ↘
дозата (↘ mAs); ↘ динамична нерязкост; 

– „-“ влошава се разделителната способност по оста z; 

– „-“ облъчване извън краищата на скенирания обем
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2. Основни фактори при  КТ

Автоматично модулиране на анодния ток:

• избира необходимите mA (mAs) на базата на данните 
за  отслабването на лъчението през различните части 
на тялото, получени от топограма 

• → образи с постоянни стойности на квантовия шум, 
независимо от разликата в дебелините и плътностите 
на тъканите
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2. Основни фактори при  КТ

Анодно напрежение:

• рентгеновата графия - една проекция и погълнатата 
доза намалява с увеличаване на енергията на 
рентгеновите фотони

• КТ – ротационна геометрия - различен сумарен ефект. 
Използването на по-високо анодно напрежение при 
КТ води до увеличаване на дозата.
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2. Основни фактори при  КТ

Анодно напрежение:

• стандартно Ua при възрастни е 120 -140 kV

• ↘ облъчването чрез ↘ Ua

• при новородени и малки деца е достатъчно 80-100 kV 
→ подобрява контраста и ↘ дозата 

• незначително ↗ шума (образи с достатъчна 
диагностична стойност)
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2. Основни фактори при  КТ

Обездвижване на пациента:

• Средствата за обездвижване - фиксират пациента, но 
без да му причиняват болка или дискомфорт. 

• Правилното позициониране в средата на гентрито
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2. Основни фактори при  КТ

Седиране:

• некооперативни пациенти

• страх и неразбиране относно случващото се

• съществува потенциален риск от неблагоприятни 
странични ефекти
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Изводи

Разработване и прилагане на оптимизирани процедури 
(протоколи) за провеждане на изследванията и 
поддържането на регистри на изследванията и 
резултатите от тях. 

Оптимизацията на облъчването трябва да бъде важна 
съставна част от образната диагностика и да се базира 
на отговорно отношение и добро познаване на целия 
процес на получаване на образа и факторите, влияещи 
върху качеството на образа и дозата от облъчването на 
пациента



Изводи

• Съществуват множество начини за намаляване на 
дозите без загуба на диагностична информация. 

• Степента на тяхното прилагане варира значително и е 
свързана със знанията и лъчевата култура на 
медицинските специалисти.

• Квалификацията на персонала е от първостепенна 
важност. 

• Недоброто познаване на използваната апаратура и 
принципите на радиационната защита, лошата 
комуникация между различните специалисти, може да 
доведе дори до инциденти, свързани с възникването на 
детерминирани ефекти.



БЛАГОДАРЯ!
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