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ALARA и ALADA

• ALARA – As Low As Reasonably Achievable

Толкова ниска, колкото е разумно постижимо

• ALADA – As Low As Diagnostically Acceptable

Толкова ниска, колкото е диагностично 

приемливо
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Малко история…
• 1940 - Dr. Robert Stone „толкова ниска 

експонация, колкото е възможно („Манхатън“)“

• 1954 - National Council on Radiation Protection 

and Measurements (NCRP) използва термина 

„допустима доза“

• 1957 – NCRP - „експозицията на радиация от 

каквито и да е източници трябва да е толкова 

ниска, колкото е практически допустимо (т.е. 

според правилата)“.

• 1977 – ALARA - познат на всички работещи с 

облъчване за медицински цели акроним, 

превърнал се във философия и своеобразно 

„течение“, което трябва да бъде следвано
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1977 – ALARA - 2016 

• За почти 40 години принципът и философията на ALARA 
водят след себе си не само законодателни промени, но и 

нормативни разпоредби, условия за начина на работа с 

йонизиращи лъчения. Този принцип е вложен дори и в 

нашите законови разпоредби. 
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1977 – ALARA - 2016 

• За почти 40 години принципът и философията на 

ALARA водят и разработването на все по-нови 

апарати, в които е заложена идеята за 

намаляване на дозите на пациентите при 

различните изследвания, използващи 

йонизираща радиация.

• Всички знаем, например, че мултидетекторните 

СТ системи са с повече вложени възможности за 

оптимизиране на дозата, при запазване на 

отлично качество на образа, но намаля ли 

реално дозата при използването на MDCT?
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• Защо се влагат все повече усилия за оптимизиране на 
лъчевото натоварване при педиатричните пациенти, 
след като има възможност за редуциране на дозата 
при съвременните апарати?

- по-голямата лъчечуствителност (повече 
делящи се клетки)

- голяма очаквана продължителност на 
живота (вероятност за кумулиране на голяма 
доза през целия живот, особено в условия на  
непрестанно увеличаващи се показания за 
диагностични изследвания, използващи 
йонизираща радиация, заради възможностите 
на новите апарати)

ALARA за децата 
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Защо и днес е трудно да 
се редуцира дозата, 

запазвайки качеството 
при рентгеново 

изследване?

7



Комплексни причини

Твърде много и 
твърде сложни 
инструкции за 

работа

Повишен 
обем 

работа

Нови 
апарати
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Пример – дигитални 
системи

• При използване на рентгенови плаки ALARA винаги е 

спазен, защото образът е диагностичен само при 

адекватна експонация и има контрол

• Дигитални апарати, образът на които може лесно да 

бъде оптимизиран с постпроцесинг

• Хубав образ, както при ниска, така и при висока доза

• Облъчване на ненужно голяма част от тялото
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Пример - СТ
• Техническа революция - драстична разлика 

между СТ системи в началото и МDСТ, старите 

са с ясни правила

• Много по-сложни технически принципи;

• Много производители и голяма разлика в 

моделите и функциите на апаратите дори и на 

един и същ производител;

• Пример – опциите за автоматично модулиране 

на mA по време на скениране

10



Познати правила за 
редукция на дозата

• „Стари“ спирални скенери - ефективната доза за 

пациента намалява при: 

o на kV ??

o на mA

o колимация

o pitch

o rotation time
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Реален опит с промяна на Pitch –

познатите правила не важат

КТ на глава DLP mGy.cm CTDI/vol mGy

Pitch 0.85 705 41.10

Pitch 1.0 713 41.58

КТ на абдомен DLP mGy.cm CTDI/vol mGy

Pitch 0.6 331 8.24

Pitch 1 408 9.58

Промяна на радиацината доза при увеличаване

на Pitch при равни други условия за двуслайсов

спирален CТ и за 64-слайсов Dual Source CT.

Siemens Spirit

SOMATOM Definition Dual Source 128 CT System
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ALARA в ерата на MDCT
• Остава препоръката за 

рационално редуциране на 

дозата, особено що се касае за 

изследване на деца, но въпросът е 

„Как?“. Как да се ориентираме в 

съществуващия информационен 

океан?

• „Тонове“ литература, където се 
изказват различни мнения

• Хиляди предложени протоколи от 

различните автори, от различните 

производители
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Допълнителни 

предизвикателства при 

педиатричните пациенти
• Дефиниране на точни критерии, стандарти, и 

съответно норми по които да се водим

• Защо???
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Как се чувствам аз?
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А вие?
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В хаоса, който съществува, все по-трудно 

постижима става целта да се оптимизира 

отношението доза/качество за всеки отделен 

пациент, 

а методите, с които това да се постигне – все по-

неясни. Като резултат се губи рационалността –

губи се R-то в ALARA.

Именно тази реалност, според нас, отразява появата на 

новия акроним ALADA и отпадането на рационалността като 

основна цел. Трудно е да се постигне рационалност в хаоса, 
затова нека поне да запазим диагностичността на образите!

ALADA или причината да се 

появяват нови термини?
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Къде сме ние?
• Повечето от вас си мислят, че спазват ALARA, а дали 

е така?

• Разработено е проучване, за целите на което  се 

изследва работата в няколко рентгенови отделения в 

София
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Изводи
• Изводите от дисертационния труд са много и 

показват част от лошите практики, липсата на 

стандартизация в работата на лекари, 

лаборанти, в настройките на апаратите.

• Много важен извод е, че дори и да ги има, 

протоколите за деца не са адаптирани за 

възрастта и размерите на пациента и не са 

оптимизирани по отношение доза/качество.

• Една от основните причини за това е, че на много 

места липсва работещ екип от физик, 

рентгенолог и лаборант в създаването и 

оптимизирането на протоколите.
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Светлина в тунела…
• 2006 г. – появява се Алиансът за 

радиационна защита при педиатричните 

пациенти, отговаряйки на острата 

необходимост от ясни и точни препоръки 

за оптимизиране на дозата при 
изследвания, свързани с йонизиращи 

лъчения при деца
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http://www.imagegently.org/
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Материали, достъпни на 
български
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Сами ли да адаптираме 
протоколите?

• Препоръките, на първо място са да се работи в 

екип от лаборант, рентгенолог и физик

• Първото условие, което трябва да се изпълни, е 

от този екип за всеки отделен апарат да се 

изработят оптимални базисни протоколи за 

възрастни за глава, торакс и абдомен, на чиято 

основа да се правят корекциите за деца

24



КТ изследване с 
коригирани параметри 

на скениране може 
драстично да намали 

ефективната доза 
облъчване за едно дете. 
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Задължителни ли са 
препоръчаните от 

Алианса корекции?
• все още в България няма създадено 

радиационно-диагностичен паспорт, в който да 

се вписва дозата на пациента от различните 

изследвания, въпреки че присъства като образец 

в НАРЕДБА № 30 от 31.10.2005 г. за условията и 

реда за осигуряване защита на лицата при 

медицинско облъчване – чл.6(2), прил. 1
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Задължителни ли са 
препоръчаните от 

Алианса корекции?
• Липсват национални референтни нива за педиатричните 

пациенти, което прави оптимизирането на дозата въпрос 

на лична преценка, въпреки че принципът на ALARA е 

заложен в закона. :
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Задължителни ли ще 
бъдат корекциите на 

дозата в бъдеще?
• Най-вероятно ДА

• В процес е унифициране на дозовото натоварвана от различните 

изследвания на Европейско ниво.

• Голям ресурс, както финансов, така и човешки е впрегнат в 

изработването на референтни нива за получената от различните 

изследвания доза, дори и при педиатричните пациенти.
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ALARA или?
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ALADA?ALARA?

???



ALAPA?
• As low as Patient allows –

Толкова ниска, колкото пациентът позволява

• Винаги, когато правите изследване на дете, го 

правете така, все едно е Вашето дете. Опитайте 

се да приложите всичко, което знаете, за да 

намалите дозата на пациента и да адаптирате 

вида и параметрите на изследване към по-

малкото му тяло.

• Винаги използвайте протектори за 

лъчечуствителните тъкани (леща, гонади, млечни 

жлези), когато това не пречи на изследването!
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ALABA?
• As low as Boss approves

Толкова ниска, колкото шефът признава.
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ALACA?

• As Low As Colleagues Achieve

Толкова ниска, колкото колегите постигат

• Стандартно се допуска отклонението в дозата 

при идентично изследване на идентичен пациент 

да е до 25%.

• Вашата работа ще бъде сравнявана с тази на 

вашите колеги, както по отношение на 

качеството, така и по отношение на дозата!!!
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Нека си върнем R-то в 
ALARA!

• За тази цел е необходимо на първо място да 

оптимизираме работата си с педиатричните 

пациенти, но информирано, спазвайки точни и 

ясни препоръки, работейки в екип с другите 

рентгенови лаборанти, с апликантите, с 

рентгенолозите и с физиците.
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Take home points
• АLARA не е морално остарял, а все по-актуален 

принцип, с който всички ние трябва да се 

съобразяваме.

• Разработени и достъпни са прости и ясни 

правила за намаляване на дозата на пациентите 

– прочетете ги! Станете приятел на кампанията 

Image gently.

• Успешната оптимизация е възможна при 

екипната работа на лаборант, медицински 

физик и рентгенолог. 

• Стремете се да правите изследването така, все 

едно това е Вашето собствено дете!
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Благодаря за вниманието! 


