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SŁOWNIK 

 
 

Promieniowanie jonizujące – zalicza się do niego trzy rodzaje promieniowa-
nia: alfa, beta, gamma. Substancje promieniotwórcze również emitują promienio-
wanie jonizujące. 

Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie rtg, promieniowanie X) 
– wykryte przez Röntgena, którego długość fali mieści się w zakresie ok. 10 pm – 
10 nm i znajduje się między nadfioletem i promieniowaniem gamma. Emitowane 
przez źródła promieniowania, np. aparaty rentgenowskie. 

Testy eksploatacyjne – są to dwa rodzaje testów sprawdzających prawidłowe 
funkcjonowanie aparatury rentgenowskiej: testy podstawowe wykonywane raz na 
miesiąc oraz testy specjalistyczne wykonywane co 12 miesięcy lub co 24 miesiące 
w przypadku aparatów rtg do zdjęć wewnątrzustnych. 

Równoważnik ołowiu – Zastosowanie równoważnika ołowiu stanowi odnie-
sienie do wzorcowego poziomu osłabienia promieniowania rtg przez osłonę wyko-
naną z ołowiu. 

Osłona stała – Pod pojęciem osłony stałej zwyczajowo rozumie się nieruchomy 
element konstrukcji budowalnej (np. ściana, drzwi), który oddziela źródło promie-
niowania rtg (urządzenie) od osoby za nią przebywającej. 

Radiowizjografia – Cyfrowy system przetwarzania obrazu (skaner lub detektor 
na kablu) z wykonanego badania rtg przy użyciu aparatu rtg do zdjęć wewnątrz- 
ustnych. 
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WSTĘP 

 
 

Naturalna radioaktywność, zwana tłem, występowała od początku istnienia 
Ziemi. Tło jest wynikiem reakcji towarzyszących rozpadowi pierwiastków promie-
niotwórczych występujących naturalnie w ziemi. Do tła zalicza się również pro-
mieniowanie kosmiczne, które w sposób wtórny dociera do ziemi. Dodatkowe 
obciążanie organizmu wytwarzanym przez ludzi sztucznym promieniowaniem rtg 
jest zjawiskiem względnie nowym. Największy udział na całym świecie ma w tym 
promieniowanie stosowane w medycynie. Promieniowanie rentgenowskie prowa-
dzi do uszkodzenia tkanek. W porównaniu do związków chemicznych, nie ma tutaj 
„dolnej granicy”, poniżej której dawka byłaby nieszkodliwa. Nawet jedna komórka 
zmieniona przez promieniowanie rtg może powodować potencjalnie największą 
„szkodę”. Dla osoby napromieniowanej „szkoda” jest równoważna z ryzykiem 
zachorowania na raka. Może to również oznaczać wystąpienie choroby nowotwo-
rowej w następnych pokoleniach lub zwiększone ryzyko jej wystąpienia. Co wię-
cej, w przypadku kobiet, ryzyko choroby lub dziedziczenia wzrasta z każdą ekspo-
zycją komórek rozrodczych na promieniowanie rtg ze względu na pełnienie przez 
nie specyficznej roli. Szczególnie wrażliwy na naświetlanie jest embrion, dlatego 
kobiety ciężarne nie powinny być poddawane prześwietleniom promieniami rent-
genowskimi.  

W celu zabezpieczania ogółu ludności przed promieniowaniem rtg wynikają-
cym z eksploatacji aparatów rentgenowskich są obecnie stosowane różne środki 
bezpieczeństwa, m.in. osłanianie pomieszczeń ołowiem, ewidencjonowanie urzą-
dzeń emitujących promieniowanie rtg, prowadzenie dokumentacji związanej 
z eksploatacją aparatów rentgenowskich. W ostatnich latach coraz większej roli 
nabierają systemy nadzorowania bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, gdzie 
istotnym aspektem tworzenia bezpieczeństwa jest sposób eksploatacji aparatury rtg 
głównie na linii człowiek-obiekt techniczny. Ta poprawność eksploatacji przekłada 
się nie tylko na jakość wyników badań rentgenodiagnostycznych, ale przede 
wszystkim na bezpieczeństwo personelu i pacjentów. W tym kontekście niezbędne 
okazało się uszczegółowienie regulacji zarządzania bezpieczeństwem w specyficz-
nym rodzaju działalności, jakim są pracownie rtg. Wymagało to analizy aktualnej 
wiedzy z zakresu projektowania pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia 
rentgenowskie, audytów wewnętrznych, dokumentacji niezbędnej do uruchomienia 
i utrzymania aparatów rtg, warunków eksploatacji urządzeń oraz ochrony indywi-
dualnej przed promieniowaniem rtg. Wymienione obszary są kluczowe przy za-
chowaniu zasad bezpiecznej pracy pod warunkiem zmiany ukierunkowania z nad-
zorowania bezpieczeństwem na jego zapewnienie. Oznacza to, że bezpieczeństwo 
nie istnieje tylko formalnie ze względu na przeprowadzane kontrole stacji sanitar-
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no-epidemiologicznych, ale winno się zapewniać rzeczywiste bezpieczeństwo osób 
znajdujących się w pobliżu eksploatowanych urządzeń rtg. 

Systemy nadzorowania bezpieczeństwa wdrażane w różnego typu placówkach, 
często pomagają w uporządkowaniu zasad panujących w zakładzie pracy. Jednak 
wdrożony system powinien nie tylko usprawniać pracę, a także powodować wzrost 
jej bezpieczeństwa. Ukierunkowanie właścicieli wdrażających systemy nadzoro-
wania do spełnienia wymagań przepisów prawnych, aby podczas kontroli nie wy-
nikły komplikacje sprawia, że ich pełne wdrożenie budzi wiele wątpliwości i trud-
ności w interpretacji wymagań. Same systemy są odbierane jako konieczność, 
zwłaszcza przy niezrozumiałych elementach systemu. Istniejące modele nadzoro-
wania bezpieczeństwa w rentgenodiagnostyce są zbyt ogólne, a do tej pory brak 
jest interpretacji w tym zakresie, co powoduje wiele trudności w ich wdrożeniu.  

Wyniki analizy literatury wskazują ponadto, że brak jest opracowań dotyczących 
systemu zapewnienia bezpieczeństwa w rentgenodiagnostyce w Polsce, a także nie-
wiele jest ich na świecie. W Polsce podjęto pewne kroki w kierunku uporządkowa-
nia tej wiedzy, co określono w Ustawie Prawo Atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792). 
Jednak opracowanie systemu w placówkach rtg sprawia duże problemy, co dowo-
dzi fakt wielu zapytań w tym zakresie kierowanych do Wojewódzkich Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznych, Inspektorów Ochrony Radiologicznej oraz jednostek 
świadczących usługi wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa w pracowniach 
rtg. O ile doskonalenie systemu bezpieczeństwa pozwala jednostce organizacyjnej 
realizować wewnętrzną integrację (stabilność, pewność, poczucie bezpieczeństwa, 
jedności, nadanie kierunku współpracy) oraz zewnętrzne dostosowanie (identyfika-
cja, przewidywanie rozwoju zdarzeń z otoczenia jednostki organizacyjnej, cią-
głość), o tyle niestety w systemie nadzorowania bezpieczeństwa, który jest wyma-
gany w rentgenodiagnostyce, raczej nie spotyka się takich celów. Najczęściej sys-
tem bezpieczeństwa służy do utrzymania w pewnych ramach całej dokumentacji 
związanej z pracownią rtg. 

Brak jakichkolwiek badań, literatury czy porad w zakresie systemu zapewnienia 
bezpieczeństwa w rentgenodiagnostyce utrudnia stawianie celów, wdrożenie sys-
temu, a także przestrzeganie jego zasad. Publikowana od kilkunastu lat norma ISO 
9001 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” dostarcza co prawda pewnych 
ogólnych informacji na temat zarządzania jakością, jednak rentgenodiagnostyka 
jest na tyle wąską dziedziną, że należałoby opracować specyfikację dla tej branży 
nie tylko dla jakości, ale przede wszystkich dla systemu zapewnienia bezpieczeń-
stwa. W przeciwnym przypadku, będzie prawie niemożliwe zaimplementowanie 
wytycznych systemu w pracowniach rtg. Dotychczasowy brak zainteresowania 
naukowców tym zagadnieniem skutkuje brakami w postaci nieumiejętności właści-
cieli aparatury rtg w stosowaniu wytycznych systemów nadzorowania bezpieczeń-
stwa w swojej pracowni, brakiem wiedzy na ten temat, niemożnością posiłkowania 
się fachową literaturą, a jedynie przepisami prawnymi, które w rzeczywistości 
niczego nie wyjaśniają, a jedynie nakazują i weryfikują. 
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Istniejący problem z nadzorowaniem bezpieczeństwa, zwłaszcza w małych pla-
cówkach powoduje, że poziom zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji apa-
ratów rentgenowskich jest niewystarczający. Niski poziom wiedzy, poszukiwanie 
jej z różnych źródeł, niewiedza z zakresu zarządzania bezpieczeństwem eksploata-
cji aparatów rtg wskazuje na potrzebę kształcenia ustawicznego w tym zakresie 
oraz szerzenie wiedzy między użytkownikami promieniowania rtg. Wiedza powin-
na zostać dostarczona w przystępny sposób, aby nie tylko fizyk czy inżynier me-
dyczny zrozumiał zagadnienia związane z systemem zapewnienia bezpieczeństwa, 
ale aby mogli je zrozumieć wszyscy związani z eksploatacją urządzeń rtg, bez 
względu na wykształcenie. 

W świetle powyższych ustaleń postawione zostały następujące założenia ba-
dawcze: 
1. Aktualny stan prawny w zakresie systemu nadzorowania bezpieczeństwem eks-

ploatacji aparatów rentgenowskich nie wyczerpuje tematu i budzi wiele wątpli-
wości. 

2. Osoby zainteresowane (właściciele pracowni rtg, pracownicy na różnych sta-
nowiskach związanych z pracownią rtg np. inspektor ochrony radiologicznej, 
technik elektroradiologii, fizyk medyczny, lekarz stomatolog) wykazują niski 
poziom wiedzy dotyczącej zapewniania i nadzorowania bezpieczeństwa eksplo-
atacji aparatów rentgenowskich. 

3. Eksploatacja aparatów rentgenowskich oprócz systemu kontrolnego wymaga 
zastosowania kompleksowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Na podstawie powyższych postulatów uwypukliło się główne założenie badaw-
cze, które brzmi: 

Istnieje ograniczony zbiór czynników składających się na system zapew-
nienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich 

Koniecznym zatem stało się opracowanie wytycznych, które są specyficzne dla 
rentgenodiagnostyki, aby można było stworzyć takie środowisko pracy, które za-
pewni bezpieczeństwo personelowi oraz pacjentom. Jest to zauważalna potrzeba 
uzupełnienia braków w zakresie środków bezpieczeństwa oraz usystematyzowania 
wiedzy teoretycznej, aby opracować model praktyczny do zapewnienia bezpie-
czeństwa przy eksploatacji aparatów rtg. 
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1. 
STUDIA LITERATUROWE NAD AKTUALNYMI METODAMI 

NADZOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI 
APARATÓW RENTGENOWSKICH 

 
 

1.1. Aktualny stan prawny w zakresie bezpieczeństwa 
stosowania promieniowania rtg 

Aktualnie przepisy prawne w Polsce w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji 
aparatów rentgenowskich i ich użytkowania, a co za tym idzie, stosowania promie-
niowania rtg podlegają ciągłym zmianom. Nadal nie ma statusu quo, rozporządze-
nia i ustawy wciąż są poprawiane. Jedna z ważniejszych w tym zakresie Ustawa – 
Prawo Atomowe także jest modyfikowana. Do roku 2000 obowiązywało Prawo 
atomowe z 1986 r. Obecne wydanie podlegało zmianom 30 czerwca 2004 r., 
14 lutego 2007 r., 11 kwietnia 2008 r. i 24 stycznia 2012 r., 17 września 2014 r., 
10 marca 2017 r., 23 marca 2018 r., 11 września 2019 r. 

Rozwój technologii, stosowanie innych metod obrazowania (przejście z analo-
gowego na cyfrowe) i holistyczne spojrzenie na człowieka wymusza kolejne zmia-
ny w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich. Najnowsza 
zmiana została wykonana pod koniec 2019 roku, obejmująca m.in. audyty we-
wnętrzne, wykonywanie testów eksploatacyjnych i zakres odpowiedzialności in-
spektora ochrony radiologicznej. 

Bezpieczeństwo w warunkach szkodliwych zawsze było najistotniejsze przy za-
trudnianiu pracownika. Nowe technologie powodują wzrost rangi prawidłowej 
eksploatacji urządzeń, a wciąż zdobywana wiedza przyczynia się do wzrostu bez-
pieczeństwa na tego typu stanowiskach pracy [Lewandowski 2008, s. 7]. Jednak 
w rentgenodiagnostyce, wiedza ta jest niekompletna. Jest to spowodowane wciąż 
zmieniającymi się wytycznymi (choćby zmiana długości pracy technika elektrora-
diologii z 5 godzin do 7,5 godziny, pomimo że promieniowanie rentgenowskie nie 
stało się mniej szkodliwe). 

Ochrona radiologiczna sprowadza się do ograniczania dawek promieniowania rtg 
otrzymywanych przez wszystkie osoby znajdujące się w otoczeniu eksploatacji apa-
ratu rtg do niezbędnego minimum, które nie powoduje negatywnych skutków 
[Górska, Lewandowski 2010, s. 91]. Na eksploatację aparatu rentgenowskiego 
składają się natomiast działania kierownicze, administracyjne i techniczne, które są 
przeprowadzane w trakcie użytkowania sprzętu w celu utrzymania go w stanie 
gotowości. Gotowość ta przejawia się w pełnieniu przypisanej mu funkcji, a także 
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ochrona przed uszkodzeniem. Na czynności związane z bezpieczną eksploatacją 
składają się m.in. wykrywanie usterek (w tym naprawa, serwisowanie, regulacja, 
wymiana części), przegląd i testowanie, pomiary oraz w uzasadnionych przypad-
kach wymiana sprzętu [EABiZwP, nr 88, 2010; EABiZwP, nr 89, 2010; Klima-
szewska 2010]. Przy zapewnieniu bezpieczeństwa należy mieć na uwadze fakt, że 
układ zapewniający bezpieczeństwo stanowi odrębny układ sterowania, który jest 
odpowiedzialny wyłącznie za spełnienie swojej funkcji. Powinien być przede 
wszystkim skuteczny w zapobieganiu niebezpiecznych sytuacji i kontrolowaniu 
ryzyka w przypadku jego zaistnienia [Niciejewska, Woźniak 2016, ss. 73-75]. 
Do podstawowych zasad bezpiecznej eksploatacji, należy planowanie pracy i dwu-
etapowa ocena ryzyka (identyfikacja zagrożeń i akceptowalność ryzyka), zapew-
nienie bezpiecznego środowiska (informowanie), użytkowanie odpowiedniego 
sprzętu (testowanie i kontrola), stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz spraw-
dzanie wykonanej pracy (upewnienie się, że praca została wykonana prawidłowo) 
[EABiZwP, nr 88, 2010; Klimaszewska 2010; Żółtowski 2013, ss. 91-98; Świątko, 
www.industrial-monitor.pl]. 

Obecnie w większości placówek rtg nie jest przeprowadzana analiza zdjęć od-
rzuconych. Oznacza to, że operator aparatu rtg powtarza wykonywanie badania, 
nie ucząc się na własnych błędach. Prowadzi to do otrzymania dodatkowej zbędnej 
dawki promieniowania rtg, która może zaszkodzić pacjentowi. Pacjent oddający się 
w ręce technikowi elektroradiologii, chce otrzymać dobrej jakości zdjęcie, jednak nie 
ma pewności czy badanie nie będzie dla niego szkodliwe. Kolejnym przykładem jest 
niestosowanie fartuchów ochronnych przez techników rtg. Często jest to spowodowa-
ne brakiem wiedzy, którą powinni posiadać po przebyciu kursów i szkoleń. Pacjent, 
który nie musi posiadać takiej wiedzy ufa, że badanie jest wykonywane z zacho-
waniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.  Okazuje się jednak, że bez określenia 
wytycznych specyficznych dla systemu zapewnienia bezpieczeństwem, nie można 
mieć pewności co do rzetelności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

Aktualnie stosowany system nadzorowania bezpieczeństwa opiera się na prze-
prowadzaniu audytów, których wytyczne mają dopiero zostać opracowane przez 
Ministra Zdrowia. W Ustawie Prawo Atomowe audyty są podzielone na zewnętrz-
ne i wewnętrzne, jednak w najnowszej wersji Ustawy brak jest wytycznych co do 
sposobu ich przeprowadzania. 

Audyty wewnętrzne powinny być wykonywane okresowo, według ustalonego 
planu jakości w celu sprawdzenia, czy podejmowane działania są wciąż zgodne 
z założeniami systemu zarządzania jakością [Kamiński, s. 4], jednak nie rzadziej 
niż raz na rok [Dz. U. 2017 poz. 884]. Efektywne pod względem jakościowym 
zarządzanie charakteryzuje systematyczne planowanie, które jest jego podstawo-
wym wymogiem. Natomiast skuteczność planowania jakości uzyskuje się dzięki 
ciągłemu procesowi oceny, w którym dąży się do osiągnięcia tzw. poziomu „zero 
defektów” [Karaszewski 2006, s. 67]. Zgodnie z tą zasadą, celem wszystkich dzia-
łań powinno być podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu wad, błę-
dów, usterek [Kiryło 2009, s. 33; Sęp, Perłowski, Pacana 2006, s. 9]. 
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Do przeprowadzenia wewnętrznego audytu niezbędny jest zespół audytorski 
wyznaczany przez kierownika placówki eksploatującej aparat rentgenowski. Ze-
spół ten powinien składać się co najmniej z dwóch różnych specjalistów, którzy 
pracują w narażeniu na promieniowanie rtg. W przypadku aparatu stomatologicz-
nego do zdjęć wewnątrzustnych oraz aparatu do densytometrii kości, do audytu 
wewnętrznego wystarczy jedna uprawniona osoba do przeprowadzania procedur 
radiologicznych [Dz. U. 2017 poz. 884]. Jeszcze w wersji rozporządzenia z 2013 roku 
[Dz. U. 2013 poz. 1015 z późn. zm.] w zespole audytorskim do sprawdzenia aparatu 
stomatologicznego lub aparatu do densytometrii kości były niezbędne dwie osoby. 
Uwzględniona poprawka w obecnej wersji jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ 
w małych placówkach, w których jest prowadzona jednoosobowa działalność go-
spodarcza, trudno było zebrać zespół składający się z dwóch osób. Niemniej, 
wskazuje to na fakt braku uporządkowania wszystkich kwestii związanych z zarzą-
dzaniem bezpieczeństwem eksploatacji aparatów rentgenowskich. 

W przypadku klinicznego audytu zewnętrznego, jest on przeprowadzany przez 
zespół audytorów, który został powołany przez komisję procedur i audytów 
[Dz. U. 2017 poz. 884]. Należy zwrócić uwagę na fakt, że audytorzy zachowując 
wymaganie bezstronności, muszą być w stosunku prawnym do kierownika audy-
towanej jednostki nie budzącym wątpliwości [Hamrol 2005, s. 197]. Komisja ta 
jest odpowiedzialna za opracowanie planu audytów zewnętrznych w placówce, 
obejmujący [Dz. U. 2017 poz. 884]: 
– wykaz rodzajów działalności, które podlegać będą audytowi 
– zakres audytów, w szczególności wskazanie rodzaju procedur szczegółowych 

podlegających sprawdzeniu w ramach audytu klinicznego zewnętrznego 
– planowaną liczbę placówek objętych audytem. 

Należy też zwrócić uwagę, że w Ustawie Prawo Atomowe art. 3 za audyt rozu-
mie się systematyczną kontrolę lub przegląd. Oznacza to, że już na poziomie defi-
nicji są duże rozbieżności, ponieważ w normie PN-EN ISO 19011:2018 wskazano, że 
audyt to „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowo-
dów z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryte-
riów audytu”. Audyt nigdy nie był kontrolą, a jedynie sposobem na weryfikację 
systemu, więc samo podejście do tej kwestii budzi wątpliwości, czy audyt eksploatacji 
aparatów rentgenowskich to kontrola, przegląd czy sprawdzenie lub weryfikacja. 

Mimo tej nieścisłości niewątpliwą korzyścią z przeprowadzania audytów kli-
nicznych jest [Kowski 2013, III Ogólnopolskie Warsztaty z Okazji Światowego 
Dnia Radiologii]: 
– redukcja lub całkowita eliminacja popełnianych błędów podczas wykonywania 

procedury radiologicznej, 
– poprawa jakości wykonywanych procedur radiologicznych, 
– standaryzowanie działań medycznych, 
– tworzenie zespołu danej specjalności, 
– zapobieganie zdarzeniom niebezpiecznym i niepożądanym. 



 14 

Należy pamiętać, że audytor podejmuje decyzje na podstawie faktów. Oznacza 
to, że istnieje związek między danymi-informacjami-decyzjami [Szczepańska 
2009, s. 58]. 

Przed wprowadzeniem najnowszej wersji Ustawy Prawo Atomowe, obowiąz-
kowe było również wdrożenie systemu zarządzania jakością [Dz. U. 2019 poz. 
1792]. Taki obowiązek regulował zakres niezbędnej dokumentacji. Aktualnie, 
w Ustawie zapisano, że Rada Ministrów określi w rozporządzeniu, niezbędne do-
kumenty. Dopóki rozporządzenia nie zostaną opracowane, Państwowi Wojewódz-
cy Inspektorzy Sanitarni przeprowadzają kontrolę na podstawie wcześniej znanych 
regulacji, które zostały omówione w rozdziale 1.2. 

W rozdziale opisano między innymi różnice i podobieństwa wymagań systemu 
zarządzania jakością wynikającymi z dotychczasowych przepisów przed wpro-
wadzeniem zmian i z normy ISO 9001. W nowej Ustawie Prawo Atomowe nie 
występuje już pojęcie „systemu zarządzania jakością”, nie zaproponowano również 
nic w zamian. W założeniu, wszystkie zmienione elementy mają zostać opisane 
w rozporządzeniach, które jeszcze nie zostały opracowane. Od placówek eksploat-
ujących aparaty rentgenowskie wymaga się również, aby posiadały procedury 
szczegółowe opracowane na podstawie procedur wzorcowych. Procedury wzorco-
we są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia [Dz. Urz. Min. 
Zdrow. z 2015 r., poz. 78], na podstawie których to placówka eksploatująca aparaty 
rentgenowskie opracowuje swoje procedury szczegółowe [Dz. U. 2019 poz. 1792]. 
Procedury wzorcowe zostały opracowane przez komisję ds. procedur i audytów kli-
nicznych zewnętrznych dla wszystkich uzasadnionych badań diagnostycznych, 
które zostały uznane za standardowe [Nowy gabinet stomatologiczny 2015, s. 12]. 

Procedury wzorcowe, które są przedmiotem audytu, składają się z dwóch części 
[Dz. U. 2007 nr 24 poz. 161]:  
– ogólnej, 
– szczegółowej. 

W tabeli 1.1 przedstawiono elementy poszczególnych części. Do opracowania 
procedury szczegółowej („szczegółowa medyczna procedura radiologiczna”) ko-
rzysta się z obu części procedury wzorcowej, co wyraźnie widać w zestawieniu 
tabeli 1.1. Procedury szczegółowe są opracowywane dla wszystkich badań rtg sto-
sowanych przy eksploatacji aparatów rentgenowskich. Mogą być opracowane 
w formie elektronicznej, jednak wtedy należy pamiętać o zastosowaniu przepisów 
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dlatego 
najczęściej wybieraną formą jest opracowanie dokumentu (protokół postępowania) 
w formie pisemnej, co jest także łatwiejsze w użytkowaniu. Procedury są archiwi-
zowane u kierownika placówki, natomiast kopie są przekazywane do poszczegól-
nych komórek, gdzie wykonywane są badania rentgenowskie. W każdej procedu-
rze szczegółowej znajduje się punkt, w którym osoby wykonujące daną procedurę 
składają podpis, czym potwierdzają zapoznanie się z dokumentem [Dz. U. 2007 
nr 24 poz. 161]. 
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Tabela 1.1. Porównanie wymagań dotyczących treści procedur wzorcowej i szczegółowej. 
Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych 
                 medycznych procedur radiologicznych [Dz. U. 2007 nr 24 poz. 161] 

 

Lp. Część ogólna procedury wzorcowej 
zawiera 

Szczegółowa medyczna procedura 
radiologiczna zawiera 

1. nazwę procedury i jej identyfikator nazwę procedury wzorcowej i jej 
identyfikator 

2. cel procedury – 

3. stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko 
autora (autorów) procedury 

stopień (tytuł) naukowy oraz imię 
i nazwisko autora (autorów) procedury 
roboczej (szczegółowej) 

4. 
datę umieszczenia procedury w wykazie, 
o którym mowa w art. 33g ust. 7 ustawy z 
dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 

– 

5. 
wykaz jednostek chorobowych, do których 
dana procedura ma zastosowanie, w zakresie 
diagnozowania lub leczenia 

– 

6. 
zasadnicze informacje o naukowych 
podstawach metod diagnostycznych lub 
leczniczych zastosowanych w procedurze 

– 

7. bezwzględne i względne przeciwwskazania 
medyczne do zastosowania procedury – 

8. 

wymagania dotyczące postępowania z 
kobietami w ciąży, karmiącymi piersią, jeżeli 
procedura tego wymaga, oraz z osobami 
poniżej 16 roku życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem niemowląt 

– 

9. 
zalecane rodzaje urządzeń radiologicznych 
oraz ich podstawowe parametry techniczne 
istotne dla stosowanej procedury 

nazwę, typ, numer identyfikacyjny 
urządzenia radiologicznego stosowanego 
w procedurze 

10. 
wymagania dotyczące pomieszczeń 
i wyposażenia pomocniczego 

opis pomieszczenia, w którym 
wykonywana jest procedura 

11. wykaz wyposażenia pomocniczego 
mającego zastosowanie w procedurze 

12. 
wykaz personelu biorącego udział 
w realizacji procedury i kwalifikacje 
wymagane od tego personelu 

nazwiska osób uprawnionych do realizacji 
procedury i ich kwalifikacje 

13. zasady oceny skierowania na badanie lub 
leczenie 

opis postępowania w zakresie oceny 
skierowania na badania lub leczenie 

14. opis możliwości wystąpienia interakcji 
lekowych – 

15. opis możliwych źródeł błędów 
proceduralnych lub technicznych – 
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16. 
informacje o okolicznościach wymagających 
specjalnej uwagi i ostrożności w stosowaniu 
procedury 

– 

17. 
opis przygotowania pacjenta do badania lub 
leczenia uwzgledniający zasady ochrony 
radiologicznej pacjenta 

– 

18. 
wykaz zagadnień wymagających dalszych 
badań lub postępowania leczniczego po 
zastosowaniu procedury 

– 

19. 

wykaz piśmiennictwa naukowego mającego 
zastosowanie do opracowania procedury, w 
tym zalecenia Komisji Europejskiej i 
towarzystw naukowych 

– 

 Część szczegółowa procedury wzorcowej 
z zakresu rentgenodiagnostyki zawiera:  

20. 

opis czynności przygotowawczych przed 
badaniem dotyczących:  

a) sprzętu i materiału, szczegółowy opis obsługi urządzenia 
radiologicznego 

b) pacjenta, – 
c) personelu – 

21. 

zalecany sposób przeprowadzenia badania, w 
tym:  

a) liczbę i rodzaj projekcji, z 
uwzględnieniem obszaru istotnego 
klinicznie, 

szczegółowy opis postępowania 
medycznego w trakcie wykonywania 
badań lub leczenia 

b) zakres rutynowo wybieranych parametrów 
ekspozycji w radiografii, 

stosowane fizyczne parametry pracy 
urządzeń radiologicznych 

c) zalecany protokół badania w tomografii 
komputerowej, – 

d) rodzaj osłon osobistych dla pacjenta, jeżeli 
są wymagane zasady ochrony radiologicznej pacjenta 

22. opis czynności po wykonaniu badania – 

23. 
określenie minimalnego czasu koniecznego 
do wykonania procedury w odniesieniu do 
poszczególnych jej wykonawców 

– 

24. 

warunki ewentualnego podawania środka 
kontrastowego (rodzaj, ilość, sposób 
podania, nadzór nad pacjentem w czasie i po 
badaniu), jeżeli dotyczy to procedury 

– 

25. 

kryteria prawidłowej formy przedstawienia 
wyniku badania i jego opisu, w tym kryteria 
prawidłowo wykonanych zdjęć 
rentgenowskich 

dokumentację wyników badań lub 
postępowania leczniczego 
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26. 

warunki odstępstwa od procedury w 
sytuacjach uzasadnionych klinicznie, w tym: 

wykaz odstępstw od procedury wzorcowej 
wraz z uzasadnieniem 

a) wykonanie dodatkowych projekcji,  
b) ograniczenie lub zmiana warunków 
badania,  

c) przerwanie badania,  
d) modyfikację ilości podawanego środka 
kontrastowego,  

e) sposób dokumentowania odstępstwa od 
procedury  

27. – podpisy osób uprawnionych do realizacji 
procedury 

 
Procedura określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 

2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorco-
wych i roboczych medycznych procedur radiologicznych [Dz. U. 2007 nr 24 poz. 
161] zawiera wszystkie elementy wymagane w normie ISO 9001. Jest dużo bardziej 
rozbudowana zawierając więcej szczegółów dotyczących specyfiki branży. Więcej 
różnic jest między procedurą szczegółową według Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy 
i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych [Dz. U. 
2007 nr 24 poz. 161] a procedurą ISO 9001. W tym zakresie nie wszystkie elemen-
ty się pokrywają. W procedurze szczegółowej brakuje zakresu procedury co ozna-
cza, że w rozumieniu procedury według nazewnictwa normy ISO 9001 nie spełnia 
wymagań formalnych. 

Jednostka ochrony zdrowia przed nowelizacją Ustawy Prawo Atomowe powin-
na posiadać system jakości zgodny z międzynarodowymi lub krajowymi wytycz-
nymi. System jakości powinien stanowić ramy wsparcia funkcjonowaniu jednostki 
ochrony zdrowia w celu ciągłej poprawy jakości. Powinno być to udokumentowa-
ne, najlepiej w Księdze Jakości (wersja elektroniczna lub papierowa). Instrukcja 
powinna być regularnie uaktualniana (przynajmniej raz w roku), a starsze wersje 
należy usuwać. Zaangażowanie kierownictwa do dobrych praktyk oraz poprawy 
jakości powinno być udokumentowane w Księdze Jakości. W Księdze Jakości 
powinien również znaleźć się zapis o powołaniu Pełnomocnika ds. Jakości [Radia-
tion Protection No. 159, s. 62]. Jako najistotniejsze czynniki sukcesu we wdrożeniu 
systemu zarządzania jakością podaje się m.in. zaangażowanie kierownictwa [Haw-
rysz 2014, ss. 35-40, Zimon 2012, s. 371]. To właśnie kierownik jednostki posiada 
odpowiednie uprawnienia i odpowiedzialność, umożliwiającą mu oddelegowywa-
nie zadań pracownikom, więc bez jego zaangażowania, również pracownicy pozo-
staną obojętni [Pocztowski 2003, s. 203]. Pozostałe najważniejsze czynniki we 
wdrażaniu systemu zarządzania jakością to: szkolenia pracowników i edukacja 
oraz orientacja na klienta. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa, pracownicy będą 
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odbierać ukierunkowanie na jakość jako działania dobre i potrzebne. Szkolenia 
pozwolą na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności przez pracowników [Haw-
rysz 2014, ss. 35-40, Zimon 2012, s. 371]. Pracownicy będą chcieli się angażować 
w życie przedsiębiorstwa, gdy odczują potrzebę identyfikacji z nią. Zaangażowani 
pracowni chcą się rozwijać i działać zgodnie z celami wyznaczonymi przez kie-
rownictwo [Borkowska 2010, s. 9; Martyniak 1999, s. 173]. Orientacja na klienta 
powoduje, że organizacja skupia się na spełnieniu jego oczekiwań, co jest celem 
ciągłego doskonalenia zarządzania jakością działalności [Trąbka 2015, s. 311]. 
Stanowi to warunek doskonalenia wynikający ze zdobywania pozycji lidera rynku 
oraz chęci maksymalizacji zysków [Mazur, Gołaś 2010, s. 22]. Na podstawie ba-
dań rynku, opinii klientów, informacji opisujących oczekiwania i potrzeby klienta 
konstruowane są wymagania. Najczęściej wychodzą one poza informacje, które 
klient jest w stanie sprecyzować, gdyż mogą nie być świadomi, z czego byliby 
zadowoleni . Często wymagania klientów opierają się na odczuciach i wrażeniach 
niż na specyfikacji technicznej [Thompson, Koronacki, Nieckuła 2005, s. 261]. 
Zadowolenie to będzie wynikało z zaspokojenia oczekiwań klienta lub nawet ich 
przekroczenia [Prussak, Jasiulewicz-Kaczmarek 2010, s. 58; Żemigała 2008, s. 85]. 
Dzięki ich identyfikacji i nadzorowaniu, cele przedsiębiorstwa mogą stać się spój-
ne z oczekiwaniami klienta [Prussak 2006, s. 43], tym bardziej, że oczekiwania 
mogą być różne ze względu na różnorodność interesariuszy [Łada, Kozarkiewicz 
2010, s. 11]. Powoduje to dodatkowy problem związany z zapewnieniem jednoli-
tego standardu jakości usług, ponieważ różni pracownicy mogą w inny sposób 
świadczyć tę samą usługę [Kostera, Śliwa 2010, s. 143]. 

Oczekiwania dostawcy usługi czy produktu oraz klienta mogą być nie do końca 
zbieżne. Klient oczekuje, że usługa spełni jego wartość użytkową oraz emocjonal-
ną, natomiast dostawca oprócz chęci spełnienia oczekiwań klienta, oczekuje korzy-
ści ekonomicznych. Jednym z ważniejszych celów zarządzania jakością jest zbli-
żenie interesów dostawcy i klienta. Uzyskuje się to dzięki budowaniu pomiędzy 
nimi relacji. [Hamrol 2008, s. 26; Detyna, Detyna 2011, s. 48-49]. Jest to związane 
z marketingiem relacji, polegającej na byciu najlepszym we wszystkim, co dotyczy 
klienta (badania, serwis, obsługa) [Szczepańska 2011, s. 18]. 

Poza wcześniej wymienionymi rozporządzeniami i Ustawą Prawo Atomowe, 
kluczową rolę pełni norma PN-86/J-80001 „Materiały i sprzęt ochronny przed 
promieniowaniem X i gamma – Obliczanie osłon stałych”. Użytkowanie urządzeń 
emitujących promieniowanie rtg wymaga uprzedniego opracowania projektu osłon 
stałych na podstawie tej normy, które mają stanowić zabezpieczenie dla osób, które 
nie są bezpośrednio poddawane świadomemu napromieniowaniu (np. operator 
urządzeń rtg podczas badania pacjenta – rys. 1.1). Aktualnie według polskiego 
prawa taki projekt powinien uwzględniać wymagania normy PN-86/J-80001 „Ma-
teriały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon 
stałych”.  

Podane w normie równoważniki ołowiu dla promieniowania X przy różnych 
napięciach lampy rtg odnoszą się do coraz rzadziej stosowanych w budownictwie 
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materiałów, jak np. żelazo, barytobeton. Brakuje natomiast odniesienia do współ-
cześnie stosowanych rozwiązań np. płyta gipsowo-kartonowa, cegła ceramiczna, 
beton komórkowy, bloczki wapienno-piaskowe, które odróżnia od siebie gęstość 
materiału oraz proces produkcyjny. 
 

 
Rys. 1.1. Układ źródła promieniowania rtg z osobą znajdującą się za osłoną stałą. 

Opracowanie własne przy użyciu grafiki firmy Josef Betschart AG 

 
Dzięki wykonanym obliczeniom na podstawie normy projektant pomieszczenia 

ma dane, na podstawie których może stwierdzić, jakie parametry osłon stałych 
zapewniają bezpieczeństwo osobom potencjalnie narażonym na odziaływanie pro-
mieniowania rtg pochodzącego z eksploatacji aparatów rentgenowskich. Aktualnie 
do osłony przed promieniowaniem rtg jest stosowana blacha ołowiowa, ponieważ 
barytobeton jest używany przede wszystkim przy obiektach jądrowych i substan-
cjach promieniotwórczych. Niedawno wynalezione kruszywo magnetytowe po-
zwala na osiągnięcie podobnych (a nawet nieco lepszych) wyników niż blacha 
ołowiowa, jednak jest on nadal w fazie badań i nie stosuje się go jeszcze do budo-
wy pomieszczeń rtg. 
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1.2. Metody oceny spełnienia wymagań Państwowych 
Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych w zakresie bezpieczeń-

stwa eksploatacji aparatów rentgenowskich 
 

Jak każdy organ kontrolny, tak i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
(PWIS) posługuje się metodami pozwalającymi na weryfikację spełnienia przepi-
sów prawnych w zakresie eksploatacji aparatów rentgenowskich. Metody te spro-
wadzają się do korzystania z formularza kontrolnego, w którym znajdują się przy-
wołane z ustaw i rozporządzeń fragmenty podstawy prawnej oraz miejsca na adno-
tację urzędnika, czy została spełniona. Takich formularzy jest kilka, w zależności 
od obszaru, który jest kontrolowany, jednak w zakresie niniejszej książki istotny 
jest formularz „Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagno-
styce” oparty o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w spra-
wie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszyst-
kich rodzajów ekspozycji medycznej (to rozporządzenia tak jak Ustawa Prawo 
Atomowe również było w ostatnich latach modyfikowane w roku: 2011, 2012, 
2013, 2015, 2017). Oprócz przywołanego formularza, PWIS powołuje się na wy-
magania zawarte w aktach prawnych dotyczących np. częstotliwości przeprowa-
dzanych kontroli, sposób składania wniosków, wymaganych dokumentów do roz-
poczęcia stosowania aparatu rentgenowskiego. 

Przed złożeniem wniosku o uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskie-
go do PWIS, należy najpierw wykonać projekt osłon stałych na podstawie normy 
PN-86/J-80001 „Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. 
Obliczanie osłon stałych”. Zawarte w nim założenia muszą być zgodne z Ustawą 
Prawo Atomowe [Dz. U. 2019 poz. 1792] oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325]. Wymienione 
przepisy prawne regulują m.in. wielkość pomieszczenia, w którym będzie instalo-
wane urządzenie rtg, krotność wymiany powietrza na godzinę, odległości aparatu 
rtg od osłon stałych, sposób kontaktu personelu z pacjentem. Po zatwierdzeniu 
projektu osłon stałych, można złożyć wniosek do PWIS w celu uzyskania od niego 
zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego [Dz. U. 2019 
poz. 1792]. Wniosek składany jest przez kierownika jednostki ochrony zdrowia 
z prośbą o wydanie zezwolenia na stosowanie promieniowania rtg w celach me-
dycznych i zawiera [Dz. U. 2019 poz. 1792]: 
– siedzibę wraz z adresem jednostki organizacyjnej; 
– numer w rejestrze przedsiębiorców (jeśli dotyczy); 
– rodzaj, zakres i miejsce wykonywania działalności z zastosowaniem promie-

niowania rtg. 



 21 

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Poznaniu, do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (https://www. 
wsse-poznan.pl):  
– program zapewnienia jakości; 
– program szkolenia pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie 

rtg;  
– zakładowy plan postępowania awaryjnego;  
– dokumentację techniczną posiadanego urządzenia rtg w języku polskim;  
– instrukcję obsługi urządzenia rtg;  
– obliczenia osłon stałych wraz z rzutem pomieszczeń zatwierdzony przez Pań-

stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; 
– raport z testów akceptacyjnych (odbiorczych); 
– raport z testów specjalistycznych; 
– instrukcję ochrony radiologicznej. 

Po dostarczeniu wniosku wraz z załącznikami do PWIS, jego przedstawiciele 
dokonują odbioru aparatu rtg i/lub pracowni rtg jego przedstawiciele. Podczas tej 
kontroli oceniana jest zgodność systemu zarządzania jakością według wewnętrznego 
kwestionariusza (tab. 1.2). W tabeli 1.2 założono, że w placówce nie było wcze-
śniej systemu zarządzania jakością, i że został on wprowadzony wyłącznie na po-
trzeby utrzymania aparatu rtg. 
 
Tabela 1.2. Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
                                             -Epidemiologicznej w Poznaniu 

 

Lp. Wymaganie Podstawa Prawna Numer podstawy 
prawnej 

1. Księga Jakości zawiera informacje 
administracyjne o jednostce 
ochrony zdrowia i jej strukturze 

(…), księga jakości (…) 
zawiera co najmniej 
informacje o: 
1) strukturze i podległości 
administracyjnej; 
2) zakresie działalności 
klinicznej; 
3) posiadanym i 
eksploatowanym wyposażeniu 
medycznym; 
4) zakresie kompetencji 
personelu; 
5) sposobie zapewnienia 
poufności informacji 
zawartych w dokumentacji 
medycznej. 
 
 

Zał. Nr 5 pkt 4 
ppkt 1-4 Dz. U. 
2017 poz. 884 

2. Księga Jakości zawiera zakres 
działalności klinicznej 

3. Księga Jakości zawiera wykaz 
posiadanego i eksploatowanego 
wyposażenia medycznego 

4. Księga Jakości zawiera zakres 
kompetencji personelu 

https://www/
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Dokumentacja systemu zarządzania jakością w (…) rentgenodiagnostyce (…) zawiera 
przynajmniej: 

5. Opracowane procedury ogólne 
nadzoru nad dokumentacją  
i nadzoru nad zapisami oraz 
formularze niezbędne do 
prowadzenia zapisów 
 

1) procedury nadzoru nad 
dokumentacją i nadzoru nad 
zapisami oraz formularze 
niezbędne do prowadzenia 
zapisów 

§8.1.1 Dz. U. 
2017 poz. 884 

6. Opracowane procedury ogólne 
audytów wewnętrznych 

6) procedurę przeprowadzania 
klinicznych audytów 
wewnętrznych 
 

§8.1.6 Dz. U. 
2017 poz. 884 

7. Opracowane procedury ogólne 
postępowania z usługą niezgodną, 
działaniami korygującymi  
i zapobiegawczymi 

7) zapisy dotyczące wyników 
klinicznych audytów 
wewnętrznych oraz podjętych 
działań korygujących  
i naprawczych 
 

§8.1.7 Dz. U. 
2017 poz. 884 

8. Urządzenia radiologiczne posiadają 
instrukcję obsługi 

2) instrukcje obsługi urządzeń 
radiologicznych i urządzeń 
pomocniczych 
 

§8.1.2 Dz. U. 
2017 poz. 884 

9. W dokumentacji są zapisy 
dotyczące kwalifikacji i szkoleń 
personelu 

5) informacje dotyczące 
kwalifikacji i szkoleń 
personelu 

§8.1.5 Dz. U. 
2017 poz. 884 

10. Opracowane zasady eksploatacji 
wyposażenia medycznego  
i kontrolno-pomiarowego, w tym 
sposób prowadzenia kart 
eksploatacyjnych (w których należy 
zapisywać wszelkie 
nieprawidłowości stwierdzone 
podczas eksploatacji urządzenia 
oraz wszelkie czynności dotyczące 
napraw i regulacji) 

4) zasady eksploatacji 
wyposażenia medycznego  
i kontrolno-pomiarowego 
powinny obejmować co 
najmniej: 
a) prowadzenie kart 
eksploatacyjnych, w których 
należy zapisywać wszelkie 
nieprawidłowości 
stwierdzone podczas 
eksploatacji urządzenia oraz 
wszelkie ingerencje dotyczące 
napraw i regulacji; 
b) okresowe wykonywanie 
testów eksploatacyjnych; 
c) zakresy szkoleń  
i uprawnień do obsługi 
poszczególnych urządzeń 
medycznych i kontrolno-
pomiarowych 

Zał. Nr 5 pkt III 
ppkt 4a Dz. U. 
2017 poz. 884 

11. Opracowane zasady eksploatacji 
wyposażenia medycznego 
i kontrolno-pomiarowego, w tym 
zasady okresowego wykonywania 
testów wewnętrznej kontroli 
fizycznych parametrów 

Zał. Nr 5 pkt III 
ppkt 4b Dz. U. 
2017 poz. 884 

12. Opracowane zasady eksploatacji 
wyposażenia medycznego 
i kontrolno-pomiarowego, w tym 
zakresy szkoleń i uprawnień do 
obsługi poszczególnych urządzeń 
medycznych i kontrolno-pomia- 
rowych 
 
 

Zał. Nr 5 pkt III 
ppkt 4c Dz. U. 
2017 poz. 884 
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Dokumentacja systemu zarządzania jakością w (…), rentgenodiagnostyce (…) zawiera 
przynajmniej: 

13. Opracowane procedury i instrukcje 
dotyczące sposobu wykonywania 
testów eksploatacyjnych urządzeń 
radiologicznych i urządzeń 
pomocniczych przeprowadzanych 
przez jednostkę ochrony zdrowia 
we własnym zakresie 

3) procedury i instrukcje 
dotyczące sposobu 
wykonywania testów 
eksploatacyjnych, testów 
specjalistycznych lub testów 
podstawowych urządzeń 
radiologicznych i urządzeń 
pomocniczych 
przeprowadzanych przez 
jednostkę ochrony zdrowia we 
własnym zakresie 
 

§8.1.3 Dz. U. 
2017 poz. 884 

14. Opracowane zapisy dotyczące 
wyników przeprowadzanych testów 
eksploatacyjnych urządzeń 
radiologicznych i urządzeń 
pomocniczych oraz testów 
odbiorczych 

4) zapisy dotyczące wyników 
przeprowadzanych testów 
eksploatacyjnych, testów 
specjalistycznych, testów 
podstawowych oraz testów 
odbiorczych (akceptacyjnych) 
urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych 
 

§8.1.4 Dz. U. 
2017 poz. 884 

15. Opracowane zasady zapisów 
dotyczących okresowych 
przeglądów Systemu Zarządzania 
Jakością 

8) informacje dotyczące 
okresowych przeglądów 
systemu zarządzania jakością 
dokonywanych przez 
kierownika jednostki ochrony 
zdrowia 
 

§8.1.8 Dz. U. 
2017 poz. 884 

16. Opracowane indywidualne wzory 
zapisów (kart, harmonogramów, 
formularzy) 

1) procedury nadzoru nad 
dokumentacją i nadzoru nad 
zapisami oraz formularze 
niezbędne do prowadzenia 
zapisów 
 

§8.1.1 Dz. U. 
2017 poz. 884 

17. Opracowane zasady postępowania 
i nadzoru nad dokumentacją, w tym 
sposób zapewnienia poufności 
informacji zawartych 
w dokumentacji medycznej 

(…), księga jakości (…) 
zawiera co najmniej 
informacje o: 
5) sposobie zapewnienia 
poufności informacji 
zawartych w dokumentacji 
medycznej. 

Zał. Nr 5 pkt 4 
ppkt 5 Dz. U. 
2017 poz. 884 

18. Opracowane zasady postępowania 
i nadzoru nad dokumentacją, w tym 
sposób zapisu i oznaczenia 
informacji związanych z realizacją 
procedury (w szczególności danych 
administracyjnych pacjenta, jego 
pozycji i lateralizacji, danych 
wykorzystywanych urządzeń 

2) postępowanie i nadzór nad 
dokumentacją medyczną 
powinny obejmować co 
najmniej: 
a) sposób zapisu i oznaczenia 
informacji związanych 
z realizacją procedury, 
w szczególności danych 

Zał. Nr 5 pkt III 
ppkt 2a Dz. U. 
2017 poz. 884 
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i zastosowanych fizycznych 
parametrów i dawek, 
identyfikatorów osób realizujących 
procedurę) 
 

administracyjnych pacjenta, 
jego pozycji  
i lateralizacji, danych 
wykorzystywanych urządzeń 
i zastosowanych fizycznych 
parametrów i dawek, 
identyfikatorów osób 
realizujących procedurę; 
b) sposób i zakres archiwizacji 
medycznej; 
c) zakres uprawnień 
związanych z wykonywaniem 
opisu wyniku procedury oraz 
wydawania wyniku procedury 

19. Opracowane zasady postępowania 
i nadzoru nad dokumentacją, w tym 
sposób i zakres archiwizacji 
dokumentacji medycznej 
 

Zał. Nr 5 pkt III 
ppkt 2b Dz. U. 
2017 poz. 884 

20. Opracowane zasady postępowania 
i nadzoru nad dokumentacją, w tym 
zakres uprawnień związanych 
z wykonywaniem opisu wyniku 
procedury oraz wydawania wyniku 
procedury 
 

Zał. Nr 5 pkt III 
ppkt 2c Dz. U. 
2017 poz. 884 

21. Opracowane zasady przyjmowania 
pacjenta do realizacji, rejestracji 
i wyznaczania terminu oraz zasady 
wykonywania procedury 
 

3) postępowanie z pacjentem 
powinno obejmować co 
najmniej: 
a) sposób wykonywania 
procedury, 
b) tok postępowania przy 
realizacji procedury, 
uwzględniający zasady 
ochrony radiologicznej 
pacjenta, 
c) szczegółowe zakresy 
odpowiedzialności wszystkich 
osób uczestniczących 
w realizacji procedury 
medycznej, 
d) sposób postępowania  
i zakresy obowiązków 
w sytuacji zagrożenia życia 
pacjenta, 
e) szczegółowe prawa  
i obowiązki pacjenta związane 
z realizacją procedur 
medycznych na terenie 
jednostki oraz sposób 
informowania o nich pacjenta 

Zał. Nr 5 pkt III 
ppkt 3 a-e Dz. U. 
2017 poz. 884 

22. Opracowany sposób postępowania 
z pacjentem przy realizacji 
procedury, uwzględniający zasady 
ochrony radiologicznej pacjenta 

23. Opracowane szczegółowe zakresy 
odpowiedzialności wszystkich osób 
uczestniczących w realizacji 
procedury medycznej przy 
postępowaniu z pacjentem 
 

24. Opracowane zasady postępowania 
z pacjentem i zakresy obowiązków 
w sytuacji zagrożenia życia 
pacjenta 
 

25. Opracowane szczegółowe prawa 
i obowiązki pacjenta związane z 
realizacją procedur medycznych na 
terenie jednostki oraz sposób 
informowania o nich pacjenta 
 
 

26. Opracowane zasady prowadzenia 
analizy wyników niezgodnych 
z założonymi kryteriami, w tym 
metodę rejestracji wyników 
niezgodnych, sposób ich 
opisywania i przedstawiania do 
analizy 
 

5) zasady prowadzenia analizy 
wyników niezgodnych 
z założonymi kryteriami 
powinny obejmować co 
najmniej: 
a) metodę rejestracji wyników 
niezgodnych, sposób ich 
opisywania i przedstawiania 

Zał. Nr 5 pkt III 
ppkt 5 a-c Dz. U. 
2017 poz. 884 



 25 

27. Opracowane zasady prowadzenia 
analizy wyników niezgodnych 
z założonymi kryteriami, w tym 
ściśle opisane kryteria uznawania 
wyniku za niezgodny 
 

do analizy, 
b) ściśle opisane kryteria 
uznawania wyniku za 
niezgodny z oczekiwaniami, 
c) formularze i tok 
postępowania przy 
prowadzeniu analizy wyników 
niezgodnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykonanych 
czynności korygujących 
i zapobiegawczych oraz ich 
skuteczności. 

 

28. Opracowane zasady prowadzenia 
analizy wyników niezgodnych 
z założonymi kryteriami, w tym 
formularze i tok postępowania przy 
prowadzeniu analizy wyników 
niezgodnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykonanych 
czynności korygujących 
i zapobiegawczych oraz ich 
skuteczności 
 

 
Wydanie zezwolenia następuje, gdy zostanie stwierdzone spełnienie prawnych 

wymagań dotyczących pracy w promieniowaniu rtg Dz. U. 2019 poz. 1792. Przy 
każdym punkcie oceny zgodności systemu zarządzania jakością jest możliwość 
zaznaczenia „Tak” lub „Nie”, czyli czy dane wymaganie zostało spełnione, czy też 
nie. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony (poza złożeniem wniosku 
o wydanie zezwolenia na czas oznaczony). Kierownik placówki ma obowiązek 
zgłaszać PWIS zmiany dotyczące danych zawartych w zezwoleniu. Może także 
nastąpić odmowa lub cofnięcie zezwolenia. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi 
bazę wszystkich jednostek posiadających zezwolenie, więc w przypadku jej cof-
nięcia są usuwane z rejestru [Dz. U. 2019 poz. 1792]. Zezwolenie może być cof-
nięte, gdy [Dz. U. 2019 poz. 1792]: 
– placówka dostała zakaz prowadzenia działalności z użyciem promieniowania 

rtg; 
– placówka nie spełnia już warunków określonych przepisami do wykonywania 

działalności z użyciem promieniowania rtg; 
– placówka nie dokonała zmian w oznaczonym terminie stanu faktycznego, który 

jest niezgodny z warunkami zezwolenia lub przepisami; 
– placówka nie podporządkowała się nałożonym przez Komisję Europejską sank-

cjom. 
Koszty związane z wydaniem lub cofnięciem zezwolenia ponosi jednostka 

ochrony zdrowia posiadająca aparat rentgenowski [Dz. U. 2019 poz. 1792]. 
W załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej [Dz. U. 2017 poz. 884] określono „wymagania dotyczące 
systemu zarządzania jakością” w rentgenodiagnostyce. Kontrola zarządzania jako-
ścią ma obejmować wszystkie etapy związane z działaniami zmierzającymi do 
osiągania jak najlepszych wyników diagnostycznych i leczniczych związanych 
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z użyciem promieniowania rtg, w tym także, co podkreślono w rozporządzeniu, 
„wszystkie etapy realizacji procedury medycznej”. Placówka jest zobowiązana do 
samodzielnego uregulowania określonych działań związanych z systemem zarzą-
dzania jakością, jeśli brak jest w przepisach merytorycznych rozstrzygnięć w tym 
zakresie (występuje jedynie nakaz regulacji tych działań). Wymagania systemu 
powinny stanowić logiczne rozwinięcie działań i dokumentacji jednostki nadrzęd-
nej [Dz. U. 2017 poz. 884].  

Uniwersalność zapisów normy ISO 9001 powoduje, że może być wykorzystana 
praktycznie w każdej branży, o ile wymagania zostaną dobrze zinterpretowane 
i twórczo wdrożone, także w instytucjach publicznych [Łunarski 2012, s. 258, 
Krawczuk 2016, s. 164; Jedynak 2011, s. 9; Opolski, Modzelewski 2004, s. 78]. 
Obecnie najbardziej popularnym narzędziem do zagwarantowania najwyższej ja-
kości świadczonych usług w jednostce ochrony zdrowia staje się właśnie system 
zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001 [Szetela 2012, s. 211; Czerw, 
Religioni 2013, s. 300; Zimon 2013, s. 127]. System ten pomaga w podejmowaniu 
kompleksowych działań w zakresie zarządzania i przyczynia się do opracowania 
niezbędnych wymagań. Gdy wymagania te zostaną spełnione, często umożliwiają 
osiągnięcie zaplanowanych wyników, zgodnymi z wymaganiami pacjentów [Łań-
cucki 2010, s. 26; Szczepańska 2015, s. 53].  

Opis jakości usługi czy wyrobu może zawierać jego właściwości, np. logiczne, 
fizyczne itd., lub też może zawierać potrzeby i oczekiwania [Myszewski 2005, 
s. 27]. Aby je spełnić, dostawca powinien dążyć do ciągłego doskonalenia swojej 
praktyki [Szczepańska 2010, s. 53]. Wynika to także z tego, że przedsiębiorstwo 
jest „systemem otwartym”, co oznacza, że zbiera informacje z zewnątrz, czego 
wynikiem jest spełnienie oczekiwań pacjenta [Antczak, Listwan 2010,s. 34]. Jeśli 
jednak placówka wdrożyła system zarządzania jakością na podstawie przepisów 
prawnych, to księga jakości stanowi zwięzły opis systemu zarządzania jakością 
i musi zawierać następujące elementy [Dz. U. 2017 poz. 884]: 
– struktura i podległość administracyjna; 
– zakres działalności klinicznej; 
– posiadane i eksploatowane wyposażenie medyczne; 
– zakres kompetencji personelu; 
– sposób zapewniania poufności informacji, które są zawarte w dokumentacji 

medycznej. 
Uzyskanie certyfikatu według normy ISO 9001 powoduje, że jednostka staje się 

bardziej wiarygodna, dzięki czemu, usługom otwiera się rynek światowy [Kwin-
towski http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_13.pdf, s. 184]. Na początku lat ’90 XX 
wieku uzyskiwanie certyfikatu było działaniem przede wszystkim marketingowym. 
Obecnie wiele przedsiębiorstw posiada taki certyfikat, więc pacjent może zwracać 
uwagę na inne kryteria usługi [Misztal 2011, s. 18; Misztal 2014, s. 20]. Spowo-
dowało to wzrost konkurencyjności, gdyż klient oczekuje najwyższej jakości od 
usługi, którą może wybierać między dystrybutorami [Hernas 2005, s. 13-14]. Jed-
nak z drugiej strony wzrost konkurencyjności jednostek certyfikujących, spowo-
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dował obniżenie kosztów, co w konsekwencji skróciło czas poświęcany na audyt. 
Oznaczać to może, że uzyskanie certyfikatu nie jest potwierdzeniem efektywnego 
wdrożenia systemu według ISO 9001 [Sułkowski, Szewczyk 2012, s. 246]. 

W przypadku wymagań dotyczących ogólnie systemu zarządzania jakością, to 
placówka, która realizuje procedury medyczne przy eksploatacji aparatów rentge-
nowskich ma obowiązek realizować wymagania zgodne z zakresem, w jakim pro-
wadzi działalność kliniczną oraz zgodne z posiadanym wyposażeniem [Dz. U. 
2017 poz. 884]. Wymagania te przedstawiono w porównaniu z wymaganiami sys-
temu zarządzania jakością według ISO 9001:2015 w tabeli 1.3. 
 

Tabela 1.3. System zarządzania jakością – porównanie wymagań. Opracowanie własne 

Lp. ISO 9001:2015 

Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie 
warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla 
wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej (Dz. U. 2017 poz. 884) 

1. System zarządzania jakością i jego 
procesy 

Zarządzanie jakością i jego kontrola 
obejmuje wszystkie etapy działania 
zmierzające do osiągnięcia jak najlepszych 
wyników działalności diagnostycznej 
i leczniczej związanej ze stosowaniem 
promieniowania jonizującego. 

2. Przywództwo – 
2.1. Przywództwo i jego zaangażowanie – 
2.1.1. Postanowienia ogólne – 
2.1.2. Orientacja na klienta – 
2.2. Polityka  
2.2.1. Ustanowienie polityki jakości – 
2.2.2. Komunikowanie polityki jakości – 
2.3. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w 

organizacji 
Szczegółowe zakresy odpowiedzialności 
wszystkich osób uczestniczących 
w realizacji procedury medycznej; 
Zakresy szkoleń i uprawnień do obsługi 
poszczególnych urządzeń medycznych 
i kontrolno-pomiarowych 

3. Planowanie – 
3.1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans Sposób postępowania i zakresy obowiązków 

w sytuacji zagrożenia życia pacjenta 
3.2. Cele jakościowe i planowanie ich 

osiągnięcia 
– 

3.3. Planowanie zmian – 
4. Wsparcie – 
4.1. Zasoby – 
4.1.1. Postanowienia ogólne – 
4.1.2. Ludzie – 
4.1.3. Infrastruktura – 



 28 

4.1.4. Środowisko funkcjonowania procesów – 
4.1.5. Zasoby do monitorowania i pomiarów – 
4.1.6. Wiedza organizacji – 
4.2. Kompetencje Informacje dotyczące kwalifikacji i szkoleń 

personelu 
4.3. Świadomość – 
4.4. Komunikacja – 
4.5. Udokumentowane informacje Księga jakości utworzona w jednostce 

stanowi zwięzły opis wdrożonego systemu 
zarządzania jakością i zawiera co najmniej 
informacje o: 
– strukturze i podległości administracyjnej 
– zakresie działalności klinicznej 
– posiadanym i eksploatowanym 
wyposażeniu medycznym 
– zakresie kompetencji personelu 
– sposobie zapewnienia poufności 
informacji zawartych w dokumentacji 
medycznej 

4.5.1. Postanowienia ogólne Instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych 

4.5.2. Opracowywanie i aktualizowanie Procedury i instrukcje dotyczące sposobu 
wykonywania testów eksploatacyjnych, 
testów specjalistycznych lub testów 
podstawowych urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych 
przeprowadzanych przez jednostkę ochrony 
zdrowia we własnym zakresie 

4.5.3. Nadzór nad udokumentowanymi 
informacjami 

Procedury nadzoru nad dokumentacją  
i nadzoru nad zapisami oraz formularze 
niezbędne do prowadzenia zapisów 

5. Działania operacyjne – 
5.1. Planowanie i nadzór nad działaniami 

operacyjnymi 
Wszystkie etapy realizacji procedury 
medycznej z zakresu radiologii – 
diagnostyki obrazowej podlegają systemowi 
zarządzania jakością 

5.2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług – 
5.2.1. Komunikacja z klientem Postępowanie z pacjentem powinno 

obejmować co najmniej: 
– sposób wykonywania procedury 
– tok postępowania przy realizacji 
procedury, uwzględniający zasady ochrony 
radiologicznej pacjenta 
– szczegółowe prawa i obowiązki pacjenta 
związane z realizacją procedur medycznych 
na terenie jednostki oraz sposób 
informowania o nich pacjenta 

5.2.2. Określenie wymagań dotyczących 
wyrobów i usług 

Szczegóły niektórych aspektów 
technicznych aparatów rtg zostały zapisane 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2006 r. w sprawie 
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szczegółowych warunków bezpiecznej 
pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325) 

5.2.3. Przegląd wymagań dotyczących 
wyrobów i usług 

Postępowanie i nadzór nad dokumentacją 
medyczną powinny obejmować co najmniej: 
– sposób zapisu i oznaczenia informacji 
związanych z realizacją procedury,  
w szczególności danych administracyjnych 
pacjenta, jego pozycji i lateralizacji, danych 
wykorzystywanych urządzeń i 
zastosowanych fizycznych parametrów 
i dawek, identyfikatorów osób realizujących 
procedurę 
– sposób i zakres archiwizacji medycznej 
– zakres uprawnień związanych  
z wykonywaniem opisu wyniku procedury 
oraz wydawania wyniku procedury 

5.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług – 
5.3.1. Postanowienia ogólne – 
5.3.2. Planowanie projektowania i rozwoju – 
5.3.3. Dane wejściowe do projektowania i 

rozwoju 
– 

5.3.4. Nadzór nad projektowaniem i rozwojem – 
5.3.5. Dane wyjściowe z projektowania i 

rozwoju 
– 

5.3.6. Zmiany w projektowaniu i rozwoju – 
5.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i 

usługami dostarczanymi z zewnątrz 
– 

5.4.1. Postanowienia ogólne – 
5.4.2. Rodzaj i zakres nadzoru – 
5.4.3. Informacje dla zewnętrznych dostawców – 
5.5. Produkcja i dostarczanie usługi – 
5.5.1. Nadzorowanie produkcji i dostarczania 

usługi 
– 

5.5.2. Identyfikacja i identyfikowalność – 
5.5.3. Własność należąca do klientów lub 

dostawców zewnętrznych 
– 

5.5.4. Zabezpieczenie – 
5.5.5. Działania po dostawie – 
5.5.6. Nadzór nad zmianami – 
5.6. Zwolnienie wyrobów i usług – 
5.7. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami – 
6. Ocena efektów działania – 
6.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena Okresowe wykonywanie testów 

eksploatacyjnych 
6.1.1. Postanowienia ogólne – 
6.1.2. Zadowolenie klienta – 
6.1.3. Analiza i ocena Zapisy dotyczące wyników 

przeprowadzanych testów eksploatacyjnych, 
testów specjalistycznych, testów 
podstawowych oraz testów odbiorczych 
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(akceptacyjnych) urządzeń radiologicznych 
i urządzeń pomocniczych 

6.2. Audyt wewnętrzny Procedura przeprowadzania klinicznych 
audytów wewnętrznych 

6.3. Przegląd zarządzania Informacje dotyczące okresowych 
przeglądów systemu zarządzania jakością 
dokonywanych przez kierownika jednostki 
ochrony zdrowia 

6.3.1. Postanowienia ogólne – 
6.3.2. Dane wejściowe do przeglądu 

zarządzania 
– 

6.3.3. Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania – 
7. Doskonalenie – 
7.1. Postanowienia ogólne Metoda rejestracji wyników niezgodnych, 

sposób ich opisywania i przedstawiania do 
analizy; 
Ściśle opisane kryteria uznawania wyniku 
za niezgodny z oczekiwaniami 

7.2. Niezgodności i działania korygujące Zapisy dotyczące wyników klinicznych 
audytów wewnętrznych oraz podjętych 
działań korygujących i naprawczych; 
Prowadzenie kart eksploatacyjnych, w 
których należy zapisywać wszelkie 
nieprawidłowości stwierdzone podczas 
eksploatacji urządzenia oraz wszelkie 
ingerencje dotyczące napraw  
i regulacji; 
Formularze i tok postępowania przy 
prowadzeniu analizy wyników niezgodnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
wykonywanych czynności korygujących i 
zapobiegawczych oraz ich skuteczności 

7.3. Ciągłe doskonalenie – 
 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowa-

nia promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 
[Dz. U. 2017 poz. 884] w niektórych elementach (puste komórki w tabeli 1.3) nie 
ma odniesienia do normy ISO 9001:2015. Są jednak takie punkty, które pomimo, 
że są puste w tabeli 1.3, w ogólnym rozumieniu przepisów zostały ustanowione. 
Do takich elementów należy np. przywództwo. 

W Ustawie Prawo Atomowe [Dz. U. 2019 poz. 1792] w wielu miejscach zostaje 
przywołana odpowiedzialność kierownika jednostki za bezpieczeństwo w placówce. 
Oznacza to, że właściciel angażuje pracowników do podejmowania odpowiednich 
działań.  
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1.3. Przegląd międzynarodowych standardów w zakresie nadzoro-
wania bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała szereg norm 
(ISO 9000 na bazie doświadczeń Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, 
USA [Gajewski 2007, s. 55]), które były pierwotnie przeznaczone dla przemysłu 
wytwórczego (np. leków, wyrobów medycznych), ale które zostały wykorzystane 
do oceny systemów jakości w poszczególnych aspektach usług zdrowotnych. Pla-
cówki są oceniane przez niezależnych audytorów, których praca jest regulowana 
przez krajowe akredytacje. Podczas audytu sprawdzana jest zgodność ze standar-
dami [Shaw 2004, s. 25]. Obrany standard powinien być celem, do którego speł-
nienia się dąży [Tkaczyk 2012, s. 58]. 

W normie PN-EN ISO 19011:2018 nie odnajdzie się wymagań, a jedynie wy-
tyczne, które dotyczą zarządzania audytami (programami, planami), a także oceny 
i kompetencji audytorów i zespołu audytującego. Normę można stosować zarówno 
w przypadku audytów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Norma przywołuje na-
stępującą definicję audytu: „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces 
uzyskiwania dowodów z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia 
stopnia spełnienia kryteriów audytu”. Jednak w dalszej części, opisano wyjątek 
audytu wewnętrznego. W tym przypadku, audyt może zostać przeprowadzony 
przez samą organizację, albo też w jej imieniu [PN-EN ISO 19011:2018, s. 1]. 
Audyt wewnętrzny często jest przeprowadzany przez jednego audytora [Midor 
2013, s. 67]. Najczęściej celem jest potwierdzenie skuteczności działania systemu 
lub potrzeba przeglądu zarządzania. Niezależność audytorów w małych organiza-
cjach może przejawiać się poprzez brak ich odpowiedzialności za działania, które 
są przedmiotem audytu lub też przez brak konfliktu interesów i uprzedzeń [PN-EN 
ISO 19011:2018, s. 6]. 

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia audytu, należy najpierw [PN-EN ISO 
19011:2018, ss. 6-18]: 
– ustalić cele audytu, 
– określić i ocenić ryzyko i możliwości dotyczących programu audytu, 
– ustalić program audytu, 
– wdrożyć ustalony wcześniej program audytu, 
– dokonać oceny programu audytu w celu weryfikacji, czy ustalone cele zostały 

osiągnięte, 
– dokonać przeglądu i doskonalenia programu audytu. 

Przeprowadzenie zaplanowanego audytu rozpoczyna się od jego zainicjowania. 
Oznacza to, że odpowiedzialną osobą za jego przeprowadzenie jest audytor wiodą-
cy. Audytor wiodący jest także odpowiedzialny za nawiązanie pierwszego kontaktu 
z jednostką audytowaną oraz za określenie wykonalności audytu [PN-EN ISO 
19011:2018, s. 18-19]. 
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Po przygotowaniu do przeprowadzenia audytu, zespół audytorski jest gotowy, 
aby przejść do jego przeprowadzenia. Rozpoczyna się ono spotkaniem otwierają-
cym, na którym potwierdza się wcześniejsze uzgodnienia i przedstawia się osoby 
z zespołu audytującego. W przypadku audytu wewnętrznego w małej jednostce, 
wystarczy zakomunikować, że będzie przeprowadzany audyt i wyjaśnić jego cha-
rakter [PN-EN ISO 19011:2018, ss. 22-23]. W tego typu jednostkach, audyt we-
wnętrzny może przyjąć formę samooceny, a nie rzeczywistego audytu [Tampere 
2008, s. 16, Mokrosińska 2010, s. 135]. Po spotkaniu otwierającym, następuje wła-
ściwa praca zespołu audytowego, który zaczynają od przeglądu dokumentacji. Wy-
znacza się także role i odpowiedzialności obserwatorów i przewodników. Następu-
je zbieranie i weryfikacja informacji, w celu ustalenia obiektywnych dowodów. 
Metody zebrania informacji mogą obejmować obserwacje, rozmowy czy przegląd 
udokumentowanej informacji wraz z przeglądem jego zapisów [PN-EN ISO 
19011:2018, ss. 24-25]. Metody te mogą być wykorzystywane z udziałem audyto-
wanego, jak i bez jego udziału. Należy zapewnić, że wybrane metody audytu są 
odpowiednie, aby zapewniały satysfakcjonujące osiągnięcie celów programu audy-
tu [PN-EN ISO 19011:2018, ss. 23-25]. 

Szczegółowe działania audytu, składają się co najmniej z [PN-EN ISO 9011:2018, 
ss. 19-21]: 
– przeglądu udokumentowanych informacji, 
– przygotowania planu audytu, który powinien zawierać: 

• podejście do planowania oparte na ryzyku, 
• cele audytu, 
• zakres audytu, 
• kryteria audytu, 
• lokalizację i terminy audytu (daty i godziny), 
• potrzeby zespołu audytowanego, 
• metody audytu, 
• role i odpowiedzialności wszystkich osób biorących udział podczas audytu 

(członkowie zespołu audytorskiego, przewodnicy, obserwatorzy), 
• przydzielenie potrzebnych zasobów; 

– podziału pracy pomiędzy członków zespołu audytującego, 
– przeglądu udokumentowanej informacji audytu. 

Aby przeprowadzić prawidłowo audyt, należy [PN-EN ISO 9011:2018, ss. 21-26]: 
– wyznaczyć role i odpowiedzialności przewodników i obserwatorów, 
– przeprowadzić spotkanie otwierające, 
– na bieżąco wymieniać się informacjami, oceniać postępy audytu i zmieniać 

podział pracy audytorów (jeśli to konieczne), 
– zmieniać metody audytu, jeśli zajdzie taka potrzeba w celu uzyskania dostępu 

do niezbędnych informacji audytowych, 
– przeprowadzić przegląd dokumentacji, 
– zbierać i weryfikować informacje, 
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– opracować ustalenia z audytu, 
– przygotować wnioski z audytu, 
– przeprowadzić spotkanie zamykające. 

Na zakończenie swojej pracy, audytorzy oceniają zebrane dowody z audytu, na 
postawie których opracowują ustalenia z audytu [PN-EN ISO 19011:2018, ss. 21-25]. 
Na zakończenie procesu przeprowadzane jest spotkanie zamykające, na którym 
powinno się poinformować audytowanego o [PN-EN ISO 19011:2018, ss. 26]: 
– zebranych dowodach na podstawie próbek z dostępnych informacji, 
– metodzie raportowania, 
– sposobie postępowania z ustaleniami z audytu, 
– konsekwencjach nieadekwatnego postępowania z ustaleniami z audytu, 
– wnioskach z przeprowadzonego audytu (w sposób zrozumiały dla audytowanego), 
– wdrożeniu ewentualnych działań korygujących. 

Podczas spotkania zamykającego przedstawiane są niezbędne działania poaudy-
towe, z podziałem na [Garbarczyk, Makarewicz 2013, ss. 239-241]: 
– korekcyjne, 
– korygujące, 
– zapobiegawcze, 
– doskonalące. 

Działania korekcyjne są wykonywane niezwłocznie, są to działania proste, które 
nie eliminują nieprawidłowości w przyszłości. Działania korygujące są podejmo-
wane w celu eliminacji wykrytej nieprawidłowości, natomiast działania zapobie-
gawcze w skutek potencjalnie możliwej nieprawidłowości, która może wystąpić w 
przyszłości. Działania doskonalące polegają na wprowadzaniu ulepszeń, innowacji 
i ciągłym doskonaleniu części bądź całości organizacji [Garbarczyk, Makarewicz 
2013, s. 241]. Aby wykonywać zadania organizacji lepiej niż dotychczas, należy 
poszukiwać nowych rozwiązań. W tym celu należy stale badać, analizować pro-
gnozy rozwojowe, opracowywać programy zmian, które są dostosowane do zmie-
niających się potrzeb klientów przy jednoczesnej systematycznej analizie możliwo-
ści realizacji planowanych działań [Kolman 2013, s. 2018]. 

Omówione wyżej etapy przeprowadzenia audytu według PN-EN ISO 19011:2018 
przedstawiono na rysunku 1.2. 

Ostatnim etapem jest przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z audytu, któ-
ry obejmuje wszystkie wcześniejsze etapy z przeprowadzoną analizą i ewentualnie 
działaniami korygującymi. Jeśli we wnioskach są zawarte działania korekcji, kory-
gujące lub możliwości doskonalenia, wówczas podejmowane są jeszcze działania 
poaudytowe. Należy je zweryfikować, co może stanowić podstawę do przeprowa-
dzenia kolejnego audytu [PN-EN ISO 9011:2018, ss. 27-28]. 
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Rys. 1.2. Schemat przeprowadzania audytu według normy PN-EN ISO 19011:2018. 

Opracowanie własne na podstawie normy PN-EN ISO 19011:2018, ss. 21-28 

 
Poza Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną, funkcjonuje także Mię-

dzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która szczegółowo zajmuje się bezpie-
czeństwem eksploatacji aparatów rentgenowskich. W wydanych międzynarodo-
wych podstawowych normach bezpieczeństwa opisano ogólne wymagania bezpie-
czeństwa w zakresie ochrony przed promieniowaniem rtg [IAEA Safety Standards 
for Protecting People and The Environment, Radiation Protection and Safety of 
Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Require-
ments Part 3, No. GSR]. Warto zwrócić uwagę na niektóre z wymagań w kontek-
ście niniejszej książki: 

Spotkanie otwierające

Przegląd dokumentacji

Wyznaczenie  ról i odpowiedzialności 
obserwatorów i przewodników

Zbieranie informacji i ich weryfikacja

Opracowanie ustaleń z audytu

Przygotowanie wniosków z audytu

Spotkanie zamykające
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– IAEA nakłada na producentów aparatów rtg obowiązek dostarczania urządzenia 
zapewniającego bezpieczeństwo w jego użytkowaniu, spełniającego specyfika-
cje techniczne, użytkowe i funkcjonalne, spełniającego normy jakości współ-
mierne do znaczenia dla ochrony i bezpieczeństwa systemów, zapewniającego 
czytelne wskaźniki i opisy na pulpitach sterowniczych w odpowiednim języku 
zrozumiałym dla użytkowników, zapewniającego, że urządzenia są poddawane 
testom w celu wykazania zgodności z odpowiednimi specyfikacjami, zapewnia-
jącego optymalną ochronę przez ekranowanie i inne urządzenia ochronne. Poza 
tym, producenci są zobligowani dostarczać urządzenie wraz z instrukcją w ję-
zyku zrozumiałym dla użytkowników z informacjami dotyczącymi instalacji, 
użytkowania, związanego z nim ryzyka, specyfikacji działania, instrukcji obsłu-
gi i konserwacji oraz instrukcji dotyczącej ochrony i bezpieczeństwa (wymaga-
nie 17; artykuł 3,49), 

– pracodawca (właściciel pracowni rtg) zapewnia pracownikom sprzęt ochrony 
osobistej, który spełnia odpowiednie normy (odzież ochronną, fartuchy ochron-
ne, rękawice ochronne i osłony narządów). Sprzęt ten powinien być regularnie 
sprawdzany pod kątem ewentualnego zużycia (wym. 24, art. 3.95), 

– właściciel pracowni rtg sporządza plany pięter i układy urządzeń wykorzystują-
cych promieniowanie rtg oraz uwzględnia w nich wszystkie znaczące modyfi-
kacje (wym. 30, art. 3.129), 

– właściciel pracowni rtg zapewnia ekranowanie i inne środki ochrony i bezpie-
czeństwa dostosowane do ograniczania narażenia ogółu ludności przed promie-
niowaniem rtg (wym. 30, art. 3.129), 

– właściciel powinien w ogólnym systemie zarządzania organizacją ująć ochronę 
i bezpieczeństwo przed promieniowaniem rtg. Zapewnia się, że system zarzą-
dzania został zaprojektowany i zastosowany w celu zwiększenia ochrony i bez-
pieczeństwa poprzez m.in. spójność wymagań systemu zarządzania z innymi 
wymogami placówki; regularną ocenę wyników w zakresie ochrony i bezpie-
czeństwa oraz wykorzystanie doświadczeń z poprzednich ocen; promowanie 
kultury bezpieczeństwa (wym. 5, art. 2.47-2.48), 

– zapewnia się, że elementy systemu bezpieczeństwa i ochrony systemu zarzą-
dzania są współmierne do złożoności i ryzyka związanego z prowadzeniem 
działalności polegającej na używaniu promieniowania rtg (wym. 5, art. 2.49), 

– promuje się i utrzymuje kulturę bezpieczeństwa poprzez m.in. zaangażowanie w 
ochronę i bezpieczeństwo na wszystkich szczeblach organizacji; zapewnienie 
środków, za pomocą których organizacja wspiera osoby i zespoły w wykony-
waniu swoich zadań bezpiecznie i skutecznie; zachęcanie do udziału pracowni-
ków oraz innych odpowiednich osób w opracowywaniu i wdrażaniu polityk, za-
sad i procedur dotyczących ochrony i bezpieczeństwa; zachęcanie do prowa-
dzenia rozmów, dyskusji, stawiania pytań i uczenia się oraz zniechęcanie do 
samozadowolenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa w ramach organizacji; 
zapewnienie środków, za pomocą których organizacja stale stara się rozwijać 
i wzmacniać swoją kulturę bezpieczeństwa (wym. 5, art. 2.51), 



 36 

– ustanawia się kompleksowy program zapewnienia jakości dla ekspozycji me-
dycznych z aktywnym udziałem fizyków medycznych, radiologów, techników 
elektroradiologii. Program ten obejmuje co najmniej pomiary parametrów 
fizycznych aparatów rentgenowskich wykonanych przez fizyka medycznego 
lub pod jego nadzorem, testy eksploatacyjne przed uruchomieniem urządzenia, 
okresowo podczas jego eksploatacji oraz po każdej poważnej naprawie; wdra-
żanie działań korygujących, jeżeli zmierzone wartości parametrów fizycznych 
nie mieszczą się w ustalonych granicach tolerancji; weryfikację odpowiednich 
czynników fizycznych wykorzystywanych w procedurach radiologicznych; 
prowadzenie rejestrów procedur i ich wyników; okresowe kontrole kalibracji 
i warunki działania dozymetrów. Zapewnia się także regularne i niezależne au-
dyty programu zapewnienia jakości (wym. 38, art. 3.170-3.172), 

– zapewnia się odpowiednie znaki dla kobiet w ciąży (w poczekalniach, przebie-
ralniach i innych odpowiednich miejscach) z informacją o konieczności zgło-
szenia lekarzowi lub operatorowi urządzenia o swoim stanie. Ponadto, zapewnia 
się procedury sprawdzające status ciążowy pacjentki przed wykonaniem jakiej-
kolwiek procedury radiologicznej (wym. 39, art. 3.175-3.176), 

– sporządzona dokumentacja w ramach systemu zawiera co najmniej zapisy doty-
czące przekazania obowiązków pracownikom; zapisy szkolenia personelu w za-
kresie ochrony przed promieniowaniem rtg; zapisy wyników kalibracji i okre-
sowych kontroli parametrów fizycznych; zapisy dozymetrii; zapisy związane 
z programem zapewnienia jakości; informacje niezbędne do retrospektywnej 
oceny dawek (wym. 42, art. 3.183-3.185), 

– pracodawca dokonuje ocenę narażenia zawodowego pracowników, na podsta-
wie indywidualnego monitoringu oraz zapewniają adekwatną do niej dozyme-
trię (wym. 23, art. 3.99), 

– opracowuje się strategię ochrony, która obejmuje co najmniej ustalenie pozio-
mów referencyjnych wyrażonych jako dawkę skuteczną obejmującą badanie 
przyjętej dawki; optymalizację dawek; opracowanie kryteriów dla poszczegól-
nych działań ochronnych wraz z działaniami w przypadku przekroczenia limitu 
dawek (wym. 44, art. 4.8), 

– pracodawcy zapewniają odpowiednią ochronę personelowi i bezpieczne warun-
ki pracy, zgodnie z następującą hierarchią środków ochronnych przed promie-
niowaniem rtg: osłony stałe, procedury, sprzęt ochrony osobistej. Pracodawcy 
w porozumieniu z pracownikami ustanawiają na piśmie zasady i procedury, 
które są niezbędne do ochrony i bezpieczeństwa personelu i innych osób 
(w razie potrzeby wyznacza się inspektora ochrony radiologicznej) (wym. 24, 
art. 3.93-3.94), 

– pracodawca zapewnia wszystkim pracownikom odpowiednie informacje na 
temat zagrożeń dla zdrowia wynikających z ich narażenia zawodowego w trak-
cie normalnej pracy, odpowiednie instrukcje i szkolenia oraz okresowe prze-
szkolenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa (wym. 26, art. 3.110). 
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Znaczący wpływ na skuteczną kulturę bezpieczeństwa w placówce ma między-
narodowa polityka bezpieczeństwa i higieny pracy [Gabryelewicz, Sadłowska-
Wrzesińska, Kowal 2015, ss. 5822-5829]. Aby wymagania te były spełniane, 
przywództwo w zakresie bezpieczeństwa, musi wychodzić z najwyższych szczebli 
organizacji, a bezpieczeństwo musi być osiągnięte i utrzymane za pomocą skutecz-
nego systemu zarządzania. System ten powinien integrować wszystkie elementy 
zarządzania, aby możliwe było ustanowienie wymogów dotyczących ochrony 
i bezpieczeństwa, a także elementy te powinny być stosowane w spójny sposób  
z innymi wymaganiami, w tym np. dotyczących jakości, ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa, czynników ekonomicznych. Stosowanie systemu zarządzania 
powinno również zapewniać promocję kultury bezpieczeństwa, regularną ocenę 
wyników w zakresie bezpieczeństwa oraz korzystanie z doświadczenia. Kultura 
bezpieczeństwa obejmuje indywidualne i zbiorowe zaangażowanie na rzecz bez-
pieczeństwa ze strony kierownictwa i personelu na wszystkich poziomach. Jej 
kształtowanie to stała koncentracja na zachowaniach pracowników i ich doświad-
czeniu oraz umiejętnościach, a przede wszystkim na technologii i wyposażeniu 
środowiska pracy [Sadłowska-Wrzesińska, Kowal 2017, ss. 39-45]. Termin „sys-
tem zarządzania” odzwierciedla pojęcie „kontroli jakości” poprzez „zapewnienie 
jakości” i „system zarządzania jakością” [IAEA 2014, art. 1.12].  

Należy także wspomnieć o światowej literaturze w zakresie próby badań  
w zakresie osłonności przed promieniowaniem rtg materiałów budowlanych sto-
sowanych na świecie takich jak płyta gipsowo-kartonowa oraz beton komórkowy. 
Materiały te zostały przebadane pod kątem użyteczności w ekranowaniu pomiesz-
czeń eksploatacji aparatów rentgenowskich. Z badań wynika, że płyta gipsowo-
kartonowa nie nadaje się jako główny materiał ochronny, w wyjątkiem niektórych 
zastosowań do tłumienia promieniowania rtg przy eksploatacji aparatów rtg stoma-
tologicznych i aparatów rtg mammograficznych, które używają dobrze skolimowa-
nej wiązki promieniowania rtg oraz niskie parametry ekspozycji promieniowania 
rtg [Glaze, Schneiders, Bushong 1979, ss. 587-593; Simpkin 1989, ss. 151-164; 
Simpkin 1995, ss. 704-709; Archer, Fewell, Conway, Quinn, ss. 1499-1507]. Rów-
nież beton komórkowy nie nadaje się do pierwotnego ekranowania przed promie-
niowaniem rentgenowskim przy eksploatacji aparatury rtg. Jednak tak jak płyta 
gipsowo-kartonowa, może mieć zastosowanie przy eksploatacji urządzeń o niskich 
parametrach ekspozycji promieniowania rtg, takich jak aparaty rtg stomatologiczne 
i aparaty rtg mammograficzne, a także przy aparatach rtg diagnostycznych o niskim 
obciążeniu pracą, jako wtórna ochrona przed promieniowaniem rtg [Tsalafoutas, 
Yakoumakis, Manetou, Flioni-Vyza, ss. 944-949]. Próby ustalenia użyteczności 
materiałów takich jak płyta gipsowo-kartonowa czy beton komórkowy były po-
dejmowane w ubiegłym wieku. Od tamtej pory, technologia eksploatacji aparatów 
rentgenowskich i sposób badania stopnia ochrony przez osłony stałe uległy zmianie 
(np. przejście z analogowego przetwarzania obrazu na cyfrowy). W badaniach 
brakuje innych materiałów, które są stosowane w polskim budownictwie, takich 
jak np. bloki wapienno-piaskowe czy cegła ceramiczna. 
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1.4. Wzorce europejskie w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji 
aparatów rentgenowskich 

Ochrona radiologiczna we wszystkich krajach europejskich odgrywa bardzo 
ważną rolę za sprawą europejskiej Dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grud-
nia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony 
przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizu-
jącego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euroatom, 90/641/Euroatom, 96/29/ 
Euratom, 97/43/Euroatom i 2003/122/Euroatom. Dyrektywa ta odnosi się do 
wszystkich krajów Unii Europejskiej ujednolicając w pewnym zakresie wytyczne 
dotyczące ochrony radiologicznej. Każdy kraj posiada także swoje wewnętrzne 
wymagania. Najnowsze zmiany można zaobserwować w prawie niemieckim 
(29.11.2018 i 29.12.2018 – przedstawiono poniżej). Dodatkowo Niemcy mogą być 
pewnym wzorcem w zakresie kontroli państwowej w zakresie bezpieczeństwa ra-
diologicznego. W niemieckich pracowniach diagnostyki obrazowej od ponad 20 lat 
funkcjonują komórki zwane Ärztliche Stelle (ÄSQR). Składają się z fizyków me-
dycznych, techników i radiologów, którzy zapewniają poprzez badania i doradztwo 
odpowiedni poziom jakości obrazów, prawidłową technikę badania i wykonywanie 
zdjęć, otrzymywanie przez pacjenta dopuszczalnej dawki promieniowania rtg 
i prawidłowe wykonywanie testów kontrolnych [Kuźnicki 2016, ss. 30-33]. ÄSQR 
nie jest organem ściśle kontrolnym, a jego rola sprowadza się do oceny elementów 
placówki z zakresu bezpieczeństwa radiologicznego. 

Również Wielka Brytania w ostatnim czasie dokonała nowelizacji rozporządzenia 
dotyczącego ochrony radiologicznej (01.01.2018 - opisano poniżej). W brytyjskich 
przepisach na uwagę zasługuje fakt dużej elastyczności właścicieli pracowni rtg, któ-
rzy mają w odpowiedni sposób zabezpieczyć miejsce eksploatacji aparatów rtg, 
jednak bez ograniczających ich szczegółowych wytycznych. Podstawowym wy-
maganiem są określone graniczne dawki promieniowania, jakie mogą przyjmować 
osoby przebywające w otoczeniu aparatu rentgenowskiego. 

Zgodnie z powyższym, do opisania wzorców europejskich z zakresu bezpieczeń-
stwa eksploatacji aparatów rentgenowskich wybrano dwa kraje: Niemcy i Wielką 
Brytanię. Niemieckie przepisy w tym obszarze zawarto przede wszystkim w: 
– rozporządzeniu w sprawie ochrony przed uszkodzeniem promieniami X, nazy-

wane także rozporządzeniem rentgenowskim lub też zarządzeniem rentgenow-
skim, w skrócie RöV (niem. Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
Röntgenstrahlen – Röntgenverordnung), które po raz pierwszy zostało ogłoszone 
w 1987 roku, a aktualna wersja po przeprowadzonych zmianach jest z 2010 roku, 

– rozporządzeniu w sprawie dalszej zmiany prawa ochrony przed promieniowa-
niem (niem. Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts), 
które jest ważne od 29 grudnia 2018 roku (w dalszej części oznaczonym skró-
tem VMS),  
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– rozporządzeniu w sprawie ochrony przed zniszczeniem promieniowaniem joni-
zującym (rozporządzenie w sprawie ochrony przed promieniowaniem), w skró-
cie StrlSchV (niem. Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende 
Strahlen (Strahlenschutzverordnung)), które zostało opublikowane w 2001 roku, 
a aktualna wersja obowiązuje od 29 listopada 2018 r., 

– kodeksie socjalnym – Księga V (niem. Sozialgesetzbuch V), w skrócie SGB V, 
– dyrektywie w sprawie zarządzania jakością (niem. Qualitätsmanagement-

Richtlinie), w skrócie QM-RL, 
– dyrektywie w sprawie zakontraktowanej opieki medycznej (niem. Qualitäts-

management-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung), w skrócie ÄQM-RL. 
Zmiana rozporządzenia RöV z roku 2003 służyła transpozycji dyrektyw euro-

pejskich 96/29/EURATOM z dnia 13 maja 1996 r. Ustanawiająca podstawowe 
normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społe-
czeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego oraz 
97/43/EURATOM z dnia 30 czerwca 1997 r. Dotycząca ochrony zdrowia osób 
w związku z zagrożeniami związanymi z promieniowaniem jonizującym wywoła-
nym narażeniem medycznych i uchylająca dyrektywę 84/466/EURATOM. 

Głównym rozporządzeniem w Wielkiej Brytanii dotyczącym promieniowania 
jonizującego jest Regulamin Promieniowania Jonizującego 2017 nr 1075 (ang. The 
Ionising Radiations Regulations 2017 No. 1075), w skrócie IRR17. To rozporzą-
dzenie zostało wprowadzone 1 stycznia 2018 i zastąpiło Ionising Radiations Regu-
lations 1999 No. 3232 (IRR99) z 3 grudnia 1999 r, wdrażając aspekty bezpieczeń-
stwa pracowników z dyrektywy 2013/59/Euratom - ochrona przed promieniowa-
niem jonizującym z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bez-
pieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na 
promieniowanie jonizujące oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/ 
Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom. IRR17 w zakresie 
ochrony osobistej przed promieniowaniem rentgenowskim odwołuje się do ogól-
nych przepisów dotyczących środków ochrony osobistej z 2002 r. nr 1144, w skrócie 
PPER 2002 (ang. The Personal Protective Equipment Regulations 2002 No. 1144), 
więc PPER 2002 zostało podane jako drugie źródło brytyjskich przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich. 

Ze względu na układ koncepcji autorskiego modelu zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji aparatów rtg, powyższe regulacje w obu krajach omówiono w podziale 
na pięć obszarów adekwatnie do rozdziału 4. 

a) Projekt pomieszczenia 

Inspektor ochrony radiologicznej zapewnia, że aparat rentgenowski jest obsłu-
giwany wyłącznie w pracowni rentgenowskiej [VMS §60]. Pracownia rentgenow-
ska powinna być otoczona osłonami ze wszystkich stron, być zaprojektowana tak, 
aby badania rtg mogły być wykonywane bez żadnych przeszkód, umożliwiać kon-
takt wzrokowy z pacjentem [VMS §61, RöV §20]. Pomieszczenie powinno mieć 
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również takie wymiary, aby umożliwiało obsługę aparatu rtg z sąsiedniego po-
mieszczenia oraz możliwość awaryjnego naciśnięcia przycisku wyłączającego zasi-
lanie urządzenia [VMS §61, StrlSchV §84]. 

W Niemczech projekt osłon stałych należy wykonać na podstawie normy DIN 
6812:2013-06 "Medyczne aparaty rentgenowskie do 300 kV – Zasady budowy 
strukturalnej ochrony przed promieniowaniem" (niem. Medizinische Röntgenanla-
gen bis 300 kV – Regeln für die Auslegung des baulichen Strahlenschutzes). Norma 
ma zastosowanie do projektowania strukturalnych środków ochrony przed promie-
niowaniem rtg w odniesieniu do ochrony radiologicznej. Uwzględnione w normie 
materiały do ekranowania to blacha ołowiowa, żelazo, barytobeton, beton, cegła 
i płyta gipsowo-kartonowa. W przedstawionej normie zawarto płytę gipsowo-
kartonową, której brakuje w polskiej normie. Jest to materiał szeroko stosowany 
w polskim budownictwie, a w szczególności w gabinetach stomatologicznych. 

W brytyjskich przepisach nie odnaleziono wskazówek dotyczących projektu 
pomieszczenia. Jedyna informacja dotyczyła konstrukcji aparatu rentgenowskiego, 
która musi zapewniać bezpieczne użytkowanie urządzenia i ograniczenie dawki 
promieniowania [IRR17, pkt. 33]. W IRR17 można znaleźć wymóg ograniczania 
dawek promieniowania, jakie otrzymują osoby przebywające w otoczeniu pracow-
ni rtg [IRR 17, wykaz 3]. Oznacza to, że pracodawca wybiera metodę za pomocą 
której osiągnie wymagany limit dawki dla osób przebywających za osłonami sta-
łymi. W rezultacie, jedyną możliwością ograniczenia przenikania promieniowania 
przez osłony stałe jest ich ekranowanie. 

Według raportu HPA, aktualne obliczenia osłon stałych na podstawie 
BIR/IPEM „Radiation Shielding for Diagnostic X-rays” [BIR, 2000] zakładają 
użycie osłony z ołowiu większej, niż jest to konieczne. Jest to spowodowane wzię-
ciem pod uwagę najgorszego możliwego wariantu, jednak to powinno być trakto-
wane wyłącznie jako wskazówka. Ze względu na znaczne różnice w maksymal-
nych parametrach ekspozycji i poziomu dawki promieniowania rozproszonego, 
w przypadku wielu pracowni może być zadowalające osłanianie ołowiem o mniej-
szej grubości [HPA 2010, s. 7].  

W celu wykonania projektu osłon stałych w Wielkiej Brytanii, należy korzystać 
z Raportu NCRP nr 151 „Projektowanie i ocena konstrukcji ekranującej dla urzą-
dzeń wysokowoltażowych dla promieniowania X oraz do radioterapii dla promie-
niowania gamma” (ang. Structural Shielding Design and Evaluation for Megavolt-
age X – and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities) z 2005. W raporcie przedsta-
wiono zalecenia i informacje techniczne związane z projektowaniem i instalacją 
ekranowania strukturalnego. Omówiono także różne czynniki, które należy wziąć 
pod uwagę przy doborze odpowiednich materiałów ekranujących oraz ich grubości, 
do których należą: blacha ołowiowa, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, bloki beto-
nowe, tynk barowy, szkło ołowiowe i ołowiany akryl. 

 
 



 41 

Podobieństwa do systemu polskiego: 

– obowiązek eksploatacji aparatu rtg w pracowni rtg (Niemcy), 
– zapewnienie bezpiecznego i komfortowego wykonywania badań rtg (Niemcy, 

Wielka Brytania), 
– instalacja aparatu rtg umożliwiająca awaryjne wyłączenie urządzenia (Niemcy), 
– obowiązek stosowania osłon stałych (Niemcy, Wielka Brytania), 
– projektowanie osłon stałych na podstawie normy (Niemcy). 

Wzorce dobrych praktyk: 

– szczegółowe wytyczne do projektowania i instalacji ekranowania strukturalnego, 
– elastyczność w stosowanych osłonach stałych. 

b) Warunki eksploatacji 

Obszary, w których jest stosowany aparat rentgenowski jest uznawany jako ob-
szar ochrony przed promieniowaniem. Oznacza to, że jest to obszar kontrolowany 
lub obszar ograniczony, ale tylko w czasie, w którym urządzenie rtg jest urucho-
mione [VMS §52, StrlSchV §36-37]. 

Inspektor ochrony radiologicznej zapewnia, że konserwacje aparatu rtg są wy-
konywane przynajmniej raz na rok, z możliwością przedłużenia tego terminu do 
trzech lat przy pierwszej konserwacji, a między tymi okresami dla zapewnienia 
jakości są wykonywane testy eksploatacyjne. Z tego obowiązku można być zwol-
nionym, jeśli eksploatacja urządzenia niesie ze sobą niskie ryzyko związanego 
z bezpieczeństwem oraz gdy jest sprawdzane w inny sposób, jednak musi być kon-
trolowane co najmniej raz na pięć lat w odniesieniu do funkcji związanych z bez-
pieczeństwem i ochroną przed promieniowaniem [VMS §88, StrlSchV §83]. 

Rząd Wielkiej Brytanii nakłada na pracodawcę oznaczenia obszaru użytkowa-
nia aparatu rentgenowskiego jako obszar nadzorowany, znajdujący się pod kontrolą 
pracodawcy [IRR 2017, pkt. 17]. 

Urządzenie rtg powinno być poddawane konserwacji, testowaniu i kontroli 
w celu zapewnienia, że aparat rentgenowski nadal spełnia wymagania projektowe, 
ogranicza w sposób racjonalny dawkę i zapewnia bezpieczne warunki pracy przez 
cały okres jego użytkowania [IRR 2017, wykaz 2]. 

Podobieństwa do systemu polskiego: 
– przegląd techniczny wykonywany raz na rok (Niemcy, Wielka Brytania), 
– wykonywanie testów eksploatacyjnych (Niemcy, Wielka Brytania). 

Wzorce dobrych praktyk: 

– możliwość zniesienia obowiązku wykonywania testów eksploatacyjnych, jeśli 
istnieje niskie ryzyko związane z bezpieczeństwem z koniecznością wykony-
wania kontroli raz na pięć lat. 
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c) Ochrona indywidualna 

Inspektor ochrony radiologicznej zapewnia, że jest przeprowadzana dozymetria 
indywidualna lub środowiskowa [VMS §56, StrlSchV §39] adekwatnie do wyko-
nywanej działalności, czyli pomiary promieniowania przyjmowaną przez soczewkę 
oka, dłoni, na całe ciało lub poszczególnych organów [VMS §64, 65, 66, RöV §34, 
55]. Dodatkowo właściwy organ może nakazać, na podstawie warunków narażenia, 
aby indywidualna dawka była mierzona przy użyciu dwóch oddzielnych dawko-
mierzy [VMS §66]. Rejestr przyjętej dawki odbywa się w cyklu comiesięcznym 
lub co trzymiesięcznym – w zależności od warunków narażenia [VMS §66]. Daw-
komierze powinny być regularnie sprawdzane i konserwowane pod kątem prawi-
dłowego funkcjonowania [VMS §90]. 

Zapewnia się, że ochrona osób narażonych zawodowo przed promieniowaniem 
rentgenowskim odbywa się przede wszystkim za pomocą urządzeń konstrukcyjnych 
i technicznych lub za pomocą odpowiednich procedur roboczych [VMS §75, RöV 
§21, StrlSchV §43]. Osoby znajdujące się w obszarze kontrolnym powinny nosić nie-
zbędną odzież ochronną i używać niezbędnego wyposażenia ochronnego [RöV §21]. 

Do inspektora ochrony radiologicznej należy obowiązek zaproponowania nie-
zbędnych środków ochrony osobistej i ochronnego sprzętu, personel powinien stoso-
wać odzież ochronną i używać niezbędnego wyposażenia ochronnego [RöV §15, 
21, StrlSchV §31-34] jednak w rozporządzeniu brak jest wskazania konkretnych 
osłon. Ponadto kobietom w ciąży nie wolno wykonywać badań rtg [RöV §28d]. 

Brytyjskie przepisy nakazują, aby pracodawca w związku z pracą związaną 
z promieniowaniem jonizującym w miarę możliwości ograniczał narażenie za po-
mocą środków kontroli technicznej, cech konstrukcyjnych oraz dostarczenia i sto-
sowania funkcji bezpieczeństwa i urządzeń ostrzegawczych. Środki te powinny być 
poddawane okresowej kontroli i być właściwie utrzymywane. Jeśli istnieje uzasad-
nione praktyczne ograniczenie dalszego narażenia na promieniowanie jonizujące za 
pomocą środków ochrony osobistej, pracodawca zapewnia pracownikom odpo-
wiednie wyposażenie ochrony osobistej [IRR 2017, pkt. 9, 11, 18, 33]. Środki 
ochrony osobistej przeznaczone do zapewnienia pełnej ochrony użytkownikom 
promieniowania jonizującego muszą być tak zaprojektowane, aby przeciwdziałać 
jedynie słabemu promieniowaniu X. Środki ochrony osobistej muszą być opatrzone 
znakiem określającym typ i grubość materiału odpowiednim dla przewidzianych 
warunków stosowania [PPER 2002, pkt. 3.9.2.2.]. Wszystkie środki ochrony indy-
widualnej powinny być dokładnie przebadane w odpowiednich odstępach czasu 
i konserwowane [IRR 2017, pkt. 11, 20]. 

Pracodawca powinien zapewnić, że poziomy promieniowania są odpowiednio 
monitorowane dla pracowni rtg, i że warunki pracy są poddawane przeglądowi. 
Wspomniane monitorowanie musi obejmować pomiar wielkości dawki (uśrednio-
ny przez odpowiedni okres, jeśli jest to konieczne) [IRR 2017, pkt. 20]. Dodatko-
wo, każdy pracownik powinien być wyposażony w dozymetr indywidualny, który 
mierzy przyjętą przez niego dawkę [IRR 2017, pkt. 22]. 
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Podobieństwa do systemu polskiego: 
– zapewnienie pomiarów dozymetrycznych indywidualnych lub środowiskowych 

(Niemcy, Wielka Brytania), 
– zapewnienie szczegółowych pomiarów dozymetrycznych na poszczególne organy, 

jeśli jest takie wskazanie (Niemcy), 
– ewidencja przyjętej dawki promieniowania rtg raz na miesiąc lub kwartał 

(Niemcy, Wielka Brytania), 
– pierwszeństwo zabezpieczeń konstrukcyjnych i technicznych przed promienio-

waniem rtg (Niemcy, Wielka Brytania), 
– zakaz wykonywania badań rtg kobietom w ciąży (Niemcy). 
Wzorce dobrych praktyk: 
– obowiązek proponowania niezbędnych środków ochrony osobistej przez inspekto-

ra ochrony radiologicznej, 
– regularne sprawdzanie stosowanych zabezpieczeń. 
d) Dokumentacja rtg 

Według niemieckich przepisów, inspektor ochrony radiologicznej jest odpowie-
dzialny za niezbędne dokumenty, ich przechowywanie i przedstawianie na żądanie 
właściwego organu. W Wielkiej Brytanii odpowiedzialnym za dokumenty jest 
kierownik placówki. Wymagane dokumenty w obu krajach w odniesieniu do pol-
skiego prawa zestawiono w tabeli 1.4. 

 
Tabela 1.4. Porównanie wymaganych dokumentów w rentgenodiagnostyce w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Polski. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
                                              omawianych regulacji prawnych 

 

Według prawa niemieckiego Według prawa 
brytyjskiego Podobieństwo do prawa polskiego 

System zapewnienia jakości 
[VMS §24] 

Program zapewnienia 
jakości [IRR 2017, 
pkt. 33] 

TAK/NIE 
[Dz. U. 2017 poz. 884, ale usunięte 
z aktualnej Ustawy Prawo 
Atomowe [Dz. U. 2019 poz. 1792] 

Instrukcja obsługi urządzenia 
w języku niemieckim wskazującą 
środki ochrony przed 
promieniowaniem [VMS §24, 
RöV §18] 

– TAK 
[Dz. U. 2017 poz. 884, §8, pkt. 1.2 
oraz Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, 
§22, pkt. 1.3] 

Kopia świadectwa rejestracji 
urządzenia [VMS §24, RöV §18] 

– TAK 
[Dz. U. 2018 poz. 792, art. 33e, 
pkt. 1 oraz Dz. U. 2006 nr 180 
poz. 1325, §22, pkt. 1.1] 

Wyniki testów akceptacyjnych ze 
wskazaniem daty ich wykonania 
[VMS §24, RöV §16, 18, 
StrlSchV §83] 

Testy odbiorcze 
[IRR 2017, pkt. 33] 

TAK 
[Dz. U. 2017 poz. 884, §8, pkt. 1.4 
oraz Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, 
§22, pkt. 1.8] 
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Instrukcja ochrony przed 
promieniowaniem zawierającą 
co najmniej listę środków 
ochronnych, które należy 
stosować, sposób pomiaru dawki, 
plan organizacji ochrony przed 
promieniowaniem, 
odpowiedzialnych za testowanie 
i konserwację urządzenia [VMS 
§45, RöV §13, 18, StrlSchV §34] 

Instrukcje robocze 
mające na celu 
ograniczenie 
wszelkich ekspozycji 
[IRR 2017, pkt. 18] 

TAK 
[Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, 
§22, pkt. 1.7] 

Osoby odpowiedzialne za 
ochronę radiologiczną (inspektor 
ochrony radiologicznej lub inna 
wyznaczona osoba posiadająca 
niezbędną wiedzę w zakresie 
ochrony przed promieniowaniem) 
są stale dostępne [VMS §45] 

Informacja 
o inspektorze ochrony 
radiologicznej (imię 
i nazwisko) 
[IRR 2017, pkt. 18] 

TAK 
[Dz. U. 2019 poz. 1792, art. 7] 

Ewidencja pomiarów 
dozymetrycznych – 
przechowywana przez 10 lat 
[VMS §45, 56, 90] 

Rejestr dawek 
środowiskowych 
i indywidualnych 
[IRR 2017, pkt. 13, 20] 

TAK 
[Dz. U. 2019 poz. 1792, art. 21 oraz 
Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, §22, 
pkt. 1.5 i pkt. 1.9b] 

Ewidencja środków niezbędnych 
do ochrony przed 
promieniowaniem [VMS §45] 

– TAK 
[Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, 
zał. 3] 

Ustawy i rozporządzenia 
(do wglądu) [VMS §46; RöV 
§18; StrlSchV §35] 

– TAK 
[Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, 
§22, pkt. 2] 

Wyniki testów eksploatacyjnych 
(dziennych, tygodniowych, 
miesięcznych, półrocznych i 
rocznych) i konserwacji aparatów 
rtg [VMS §45, RöV §16, 17, 18] 

Wyniki testów 
eksploatacyjnych 
wykonywane 
cyklicznie i po każdej 
większej konserwacji/ 
naprawie [IRR 2017, 
pkt. 33] 

TAK 
[Dz. U. 2017 poz. 884, §8, pkt. 1.4 
oraz Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, 
§22, pkt. 1.8] 

Plan postępowania awaryjnego 
[VMS §45, StrlSchV §34] 

Plan awaryjny z in- 
strukcjami wydanymi 
pracownikom wraz z 
przeprowadzaniem 
okresowo ćwiczeń 
[IRR 2017, pkt. 13] 

TAK 
[Dz. U. 2019 poz. 1792, art. 84, 
pkt. 1] 

Certyfikat ze zdania kursu 
ochrony radiologicznej – raz na 
co najmniej 5 lat [VMS §47, §48, 
RöV §18a, StrlSchV §30] 

– TAK 
[Dz. U. 2017 poz. 884, §8, pkt. 1.5 
oraz Dz. U. 2018 poz. 792, par. 33c, 
pkt. 5 oraz Dz. U. 2006 nr 180 
poz. 1325, §22, pkt. 1.10] 

Oznaczenie pracowni rtg jako 
„obszar kontrolowany” oraz „brak 
dostępu – badanie rtg”, „Uwaga – 

Oznaczenie pracowni 
rtg jako obszar 
nadzorowany oraz 

TAK 
[Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, 
§20.1] 
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promieniowanie” [VMS §53, 
RöV §19, StrlSchV §68] 

oznaczenie pracowni 
rtg wskazujące na 
charakter źródła 
promieniowania 
i ryzyko wynikające 
z tego źródła  
[IRR 2017, pkt. 19] 

Wykaz przebytych szkoleń przez 
personel przeprowadzonych przez 
inspektora ochrony radiologicznej 
o następującej treści: metody 
pracy, możliwe zagrożenia, środki 
bezpieczeństwa i ochrony, które 
należy stosować, treść ustawy  
i dyrektywy o ochronie przed 
promieniowaniem, przetwarzanie 
i wykorzystanie danych 
osobowych w celu monitorowania 
limitów dawek – szkolenie jest 
przeprowadzane przed 
rozpoczęciem pracy po raz 
pierwszy i jest cyklicznie 
powtarzane raz na rok 
[VMS §63, RöV §36] 

Rejestr szkoleń z 
zakresu ochrony 
przed 
promieniowaniem 
[IRR 2017, pkt. 15] 

TAK 
[Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, 
zał. 2] 

Określenie poziomów dawek 
narażenia pracowników i innych 
osób oraz ocena narażenia 
personelu według kategorii 
A (> 6 mSv/rok) lub B  
(>1 mSv/rok) [VMS §45] 

Ocena ryzyka 
radiacyjnego dla 
każdego pracownika 
pracującego 
w narażeniu na 
promieniowanie 
jonizujące [IRR 2017, 
pkt. 8] 

TAK 
[Dz. U. 2019 poz. 1792, art. 17] 

Zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające zdolność do pracy 
w narażeniu na promieniowanie 
personelu [VMS §78-79, RöV 
§38, StrlSchV §61] 

Orzeczenie lekarskie 
pracowników 
o zdolności do pracy 
w narażeniu na 
promieniowanie 
jonizujące  
[IRR 2017, pkt. 25] 

TAK 
[Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, §22, 
pkt. 1.5 i pkt. 1.9c] 

Wykaz obowiązków inspektora 
ochrony radiologicznej  
[RöV §13, StrlSchV §303] 

Wykaz obowiązków 
inspektora ochrony 
radiologicznej  
[IRR 2017, pkt. 14] 

NIE 

Ewidencja wykonanych badań rtg 
[RöV §28] 

– TAK 
[Dz. U. 2017 poz. 884, §18, pkt. 
1.6] 
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– W przypadku 
wystąpienia awarii – 
dokumentacja analizy 
– przechowywana co 
najmniej 2 lata [IRR 
2017, pkt. 13] 

NIE 

– Ocena dawek 
indywidualnych, a na 
koniec roku 
podsumowanie 
otrzymanej dawki 
rocznej [IRR 2017, 
pkt. 22] 

TAK 
[Dz. U. 2007 nr 131  
poz. 913, §3, pkt.1.4, 1.5, 2] 

– Lista zasad 
odpowiednich dla 
ryzyka 
promieniowania i 
charakteru 
działalności [IRR 
2017, pkt. 18] 

NIE 

– Krytyczna analiza 
instalacji urządzenia 
rtg zawierająca 
zapewnienie, że 
wszelkie funkcje 
bezpieczeństwa  
i urządzenia 
ostrzegawcze działają 
poprawnie oraz, że 
istnieje wystarczająca 
ochrona osób przed 
narażeniem na 
promieniowanie 
jonizujące [IRR 2017, 
pkt. 32] 

NIE 

– Informacja o 
właściwym używaniu, 
testowaniu i 
konserwacji 
urządzenia rtg [IRR 
2017, pkt. 32] 

TAK 
[Dz. U. 2017 poz. 884, §8, pkt. 1.3] 

– Sprawozdania z 
ewentualnych 
incydentów 
otrzymania przez 
pacjenta większej 
dawki niż zamierzona 
[IRR 2017, pkt. 33] 

TAK 
[Dz. U. 2017 poz. 884, §53, pkt. 
1.4] 
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– Obowiązki i ustalenia 
organizacyjne 
dotyczące ochrony i 
bezpieczeństwa  
[IRR 2017, wykaz 2] 

TAK 
[Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325, zał. 
2] 

– Przewidywane 
narażenie zawodowe 
i publiczne przy 
normalnej 
eksploatacji aparatu 
rtg [IRR 2017, wykaz 
2] 

TAK 
[PN-86/J-80001] 

– Ocena 
bezpieczeństwa 
prowadzonej 
działalności i obiektu 
w celu określenia 
sposobu, w jaki mogą 
wystąpić poten- 
cjalne, przypadkowe 
lub niezamierzone 
ekspozycje, 
oszacowanie w 
możliwym zakresie 
prawdopodobieństwa 
i wielkości 
potencjalnych 
ekspozycji, określenia 
warunków pracy i 
procedur awaryjnych 
[IRR 2017, wykaz 2] 

NIE 

 
Wzorce dobrych praktyk: 
– lista zasad odpowiednich dla ryzyka promieniowania i charakteru działalności, 
– krytyczna analiza instalacji urządzenia rtg zawierająca zapewnienie, że wszelkie 

funkcje bezpieczeństwa i urządzenia ostrzegawcze działają poprawnie oraz, 
że istnieje wystarczająca ochrona osób przed narażeniem na promieniowanie 
jonizujące. 

a) Audyt  

W Niemczech nie ma przepisów odnoszących się do audytów, istnieje nato-
miast inny system oceny – „zapewnienie jakości”. Główną różnicą obu systemów 
jest charakter kontroli zapewnienia jakości [SGB V §275a]. 

Zgodnie z SGB V, Wspólny Komitet Federalny (niem. Gemeinsame Bunde-
sausschuss), w skrócie G-BA, decyduje o wytycznych m.in. w zakresie zapewnie-
nia jakości. W QM-RL (autorstwa G-BA) oraz w ÄQM-RL opisano podstawowe 
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wymagania dla udanego wprowadzenia i wdrożenia zarządzania jakością. Na wstę-
pie, należy określić, co rozumie się pod pojęciem „zarządzanie jakością”: oznacza 
systematyczne i ciągłe wdrażanie działań mających na celu osiągnięcie trwałej 
promocji jakości w ramach opieki nad pacjentem. Ponadto zarządzanie jakością 
powinno przyczynić się do zwiększenia zadowolenia wszystkich osób zaangażo-
wanych w ten proces [ÄQM-RL]. 

Zarządzanie jakością musi być skuteczne i efektywne dla instytucji, jej kierow-
nictwa i wszystkich pracowników, a także dla pacjentów oraz promować kulturę 
bezpieczeństwa. Ustalenia i wyniki wewnętrznego i zewnętrznego zapewnienia 
jakości są włączone do wewnętrznego systemu zarządzania jakością instytucji. 
Instytucje mogą projektować własne systemy zarządzania jakością lub korzystać 
z istniejących procedur lub modeli zarządzania jakością przy ich wprowadzaniu 
i wdrażaniu [QM-RL §1, ÄQM-RL §2]. Odpowiedzialność za zarządzanie jakością 
ponosi kierownictwo, jednak nie zwalnia to od zaangażowania wszystkich osób. 
Zarządzanie jakością jest procesem ciągłym i musi być ukierunkowane od zarzą-
dzania do konkretnych celów jakościowych dla jakości strukturalnej, procesowej 
i wynikowej. Wewnętrzne cele mają być osiągnięte poprzez podejście stopniowe 
z systematycznym planowaniem, wdrażaniem, przeglądem i, w stosownych przy-
padkach, doskonaleniem, w oparciu o zasadę cyklu PDCA (ang. Plan-Do-Check-
Act). Identyfikacja odpowiednich procesów, ich bezpieczne projektowanie i syste-
matyczna prezentacja mają na celu identyfikację zagrożeń i uniknięcie problemów. 
Aby móc ocenić własne osiągnięcia celów w ramach wewnętrznego zarządzania 
jakością, należy w miarę możliwości mierzyć i oceniać struktury, procesy i wyniki 
organizacji i opieki. Obowiązujące wskaźniki jakości służą do wewnętrznego mo-
nitorowania realizacji celów, a tym samym do promowania indywidualnego wdra-
żania w instytucjach [QM-RL §2].  

Określenie celów jakości dla wewnętrznego zarządzania jakością placówki 
powinno opierać się na następujących podstawowych elementach [QM-RL §3, 
ÄQM-RL §3]:  
– orientacja na pacjenta, w tym bezpieczeństwo pacjenta, 
– orientacja na pracownika, w tym bezpieczeństwo pracowników, 
– orientacja na proces, 
– komunikacja i współpraca,  
– bezpieczeństwo informacji i ochrona danych,  
– odpowiedzialność i przywództwo. 

W dyrektywie wskazano liczny wykaz metod służących osiąganiu tych celów. 
Można odstąpić od stosowania wymienionych metod lub instrumentów, jeżeli kon-
kretny personel i sprzęt lub lokalne warunki panujące w odpowiednich obiektach 
lub inne specjalne cechy medyczne lub techniczne świadczenia usług w oczywisty 
sposób stoją na przeszkodzie w ich stosowaniu. Lista nie jest wyczerpująca i daje 
placówkom swobodę w stosowaniu dodatkowych metod i instrumentów zarządza-
nia jakością [QM-RL §4]. 
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Wprowadzenie wewnętrznego zarządzania jakością dzieli się na fazy „planowa-
nie”, „wdrożenie” i „przegląd”, a następnie faza „ciągłego rozwoju”, według cyklu 
Deminga.  

W Wielkiej Brytanii można odnaleźć szereg zaleceń, wskazówek i wytycznych 
dotyczących audytu klinicznego. Na początek, należy przywołać definicję audytu 
klinicznego, która jest stosowana w tym kraju: audyt kliniczny to cykl poprawy 
jakości, który obejmuje pomiar skuteczności opieki zdrowotnej w stosunku do 
uzgodnionych i sprawdzonych standardów wysokiej jakości oraz podejmowanie 
działań w celu dostosowania praktyk do tych standardów w celu poprawy jakości 
opieki i wyników zdrowotnych [HQIP 2016, s. 3]. 

 
 

 
Rys. 1.3. Etapy audytu klinicznego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie National 

Institute for Clinical Excellence 2002, s. 5 

 
Rysunek 1.3 przedstawia etapy audytu klinicznego. Do jego przeprowadzenia 

niezbędne jest wykorzystanie szerokiej gamy metod z wielu dyscyplin, np. rozwoju 
organizacyjnego, statystyk, zarządzania informacjami. Audyt kliniczny może być 
przeprowadzony przez indywidualny personel medyczny lub grupy specjalistów 
w jedno- lub wielodyscyplinarnych zespołach. Przed przystąpieniem do audytu, 
czas poświęcony na tworzenie odpowiedniego środowiska, może być ważniejszy 
niż poświęcenie czasu na samą metodę.  Środowisko organizacyjne można podzie-
lić na strukturę i kulturę [HQIP 2016, s. 7, National Institute for Clinical Excellen-
ce 2002, s. 5]. Struktura zapewnia praktyczny związek między biznesem zarządza-
nia klinicznego, profesjonalnej samoregulacji i uczenia się przez całe życie. Jest to 
kluczowe zadanie dla osób odpowiedzialnych za wiodące organizacje służby 
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zdrowia, które zapewniają strukturę, np. takie udogodnienia jak czas, indywidualne 
plany rozwoju, wsparcie techniczne czy dostęp do systemu zgłaszania problemów. 
Same udogodnienia nie są jednak wystarczające, ponieważ wymagana jest kultura, 
w której zachęca się do zaangażowania personelu poprzez kreatywność i otwartość, 
a błędy i niepowodzenia są zgłaszane bez obawy o negatywne konsekwencje 
[National Institute for Clinical Excellence 2002, ss. 2-5, 52]. 

Audyt kliniczny wiąże się z wykorzystaniem określonych metod, ale wymaga 
również stworzenia środowiska wspierającego [National Institute for Clinical 
Excellence 2002, s. 5]. 

Pierwszym etapem audytu klinicznego jest przygotowanie do audytu. Zawiera 
on przede wszystkim opracowanie programu, który powinien być realizowany 
z efektywnym przywództwem, udziałem wszystkich pracowników oraz naciskiem 
na pracę zespołową i wzajemne wsparcie [HQIP 2016, ss. 4-6, National Institute 
for Clinical Excellence 2002, ss. 9-19]. Drugim etapem jest wybór kryteriów, które 
mogą obejmować ocenę procesu i/lub wyniku leczenia, co jest zależne od celów 
audytu [National Institute for Clinical Excellence 2002, ss. 21-30]. W trzecim eta-
pie następuje przeprowadzenie właściwego audytu, czyli pomiar spełnienia wybra-
nych kryteriów. Aby tego dokonać, należy [HQIP 2016, s. 9, National Institute for 
Clinical Excellence 2002, ss. 33-45]: 
– pobrać próbki, 
– zebrać dane z kilku źródeł i zdefiniować je w odniesieniu do standardów audytu, 
– zdefiniować populację pacjentów objętych audytem – ustalić wielkość próby 

badania, 
– przetestować proces ekstrakcji w przypadku pobierania danych pacjentów z elek-

tronicznego systemu, 
– opracować protokół gromadzenia danych. 

Czwarty etap obejmuje wdrażanie zmian, czyli dokonywanie poprawek. Polega 
on na [HQIP 2016, s. 10, National Institute for Clinical Excellence 2002, ss. 47-57]: 
– udostępnieniu wyników grupie interesariuszy, 
– ustaleniu podstawowych przyczyn niezgodności (jeśli wystąpiły), 
– opracowaniu planu działania w celu wyeliminowaniu niezgodności, zgodny  

z lokalnymi zasadami zarządzania, 
– identyfikacji lokalnych barier dla zmian, 
– wdrożyć plan działania, 
– monitorować efekty z wdrożenia planu działania. 

Ostatnim etapem cyklu audytu jest ciągłe doskonalenie, z którego po zrealizo-
waniu powinno uzyskać się dowody wykazujące, że wdrożenie planu działania 
doprowadziło do poprawy jakości usług [HQIP 2016, s. 11, National Institute for 
Clinical Excellence 2002, ss. 59-66]. 

Przy omawianiu wzorców europejskich, należy także wspomnieć o Komisji Eu-
ropejskiej, która opracowała wytyczne dotyczące audytów klinicznych w rentge-
nodiagnostyce [Radiation Protection No 159]. Wiele krajów opiera się na tym do-
kumencie (w tym Niemcy, którzy nie posiadają własnych wytycznych). Są to ogól-
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ne wytyczne, które mogą być pomocne przy wprowadzaniu przepisów krajowych. 
Na rysunku 1.4 przedstawiono cykl audytu, podczas którego należy wybrany stan-
dard porównać z lokalną dobrą praktyką. Na podstawie dokonanego porównania 
wprowadza się zmiany i przeprowadza ponownie audyt. Dobra praktyka jest prak-
tyką, która może być zalecana na podstawie najnowszych danych opartych na 
dowodach, wieloletnim doświadczeniu i zdobytej wiedzy [Radiation Protection 
No. 159, s. 18]. 
 

 
 

Rys. 1.4. Cykl audytu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Radiation Protection 
No. 159, s. 24 

 
Aby badanie kliniczne było udane – to znaczy takie, którego wynik wnosi war-

tość dodaną do badanej placówki – audytor (wewnętrzny i zewnętrzny) powinien 
przestrzegać ogólnych zasad i norm opartych na międzynarodowych, krajowych 
lub lokalnych przepisach prawnych lub też wytycznych opracowanych przez towa-
rzystwa naukowe. Jest to niezbędne do określenia dobrych praktyk [Radiation 
Protection No. 159, s. 30]. Zasady dobrej praktyki mogą być oparte na [Radiation 
Protection No. 159, ss. 30-31]: 
– prawnych wymaganiach; 
– wynikach badań; 
– zaleceniach towarzystw; 
– umowach lokalnych (jeśli nie ma innego bardziej uniwersalnego odniesienia). 

Odniesienie dobrych praktyk do prawnych wymagań jest koniecznością, gdyż 
wszelkie radiologiczne procedury powinny być zgodne z przepisami prawnymi. 
Drugi punkt, czyli wyniki badań, są najbardziej podstawowym źródłem danych dla 
standardów opartych na dowodach dobrej praktyki. Placówki prowadzące zaawan-
sowane badania, powinny być rozpowszechniane także w innych ośrodkach 
[Radiation Protection No. 159, s. 31]. 
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Podobieństwa do systemu polskiego: 

– wdrażanie systemu jakości (Niemcy), 
– wyniki z dokonanej oceny odnoszą się do ogólnego stanu bezpieczeństwa radio-

logicznego (Niemcy, Wielka Brytania), 
– przeprowadzanie audytu klinicznego w rentgenodiagnostyce (Wielka Brytania, 

Komisja Europejska), 
– stosowanie multidyscyplinarnych metod do przeprowadzania oceny (Niemcy, 

Wielka Brytania, Komisja Europejska). 

Wzorce dobrych praktyk: 

– system zapewnienia jakości w rentgenodiagnostyce, 
– tworzenie odpowiedniego środowiska przed przeprowadzeniem audytu, 
– zaangażowanie całego personelu w działania audytowe, 
– możliwość zgłaszania błędów bez obaw o negatywne konsekwencje, 
– wdrażanie ciągłego doskonalenia, 
– odniesienie do dobrych praktyk. 

Podsumowując w niemieckim prawie za większość w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony eksploatacji aparatów rentgenowskich odpowiedzialny jest inspektor ochro-
ny radiologicznej. W brytyjskich przepisach to pracodawca odpowiada za bezpie-
czeństwo eksploatacji aparatu rentgenowskiego. Inspektor ochrony radiologicznej 
pełni tylko rolę doradczą. 

W zakresie projektu pomieszczenia w obu krajach przepisy są dość ogólne, 
określające jedynie, że muszą być zapewnione takie osłony, aby były przestrzegane 
dawki graniczne dla ogółu ludności oraz operatora aparatu rtg. W niemieckich 
przepisach wspomniano ponad to, że lokalizacja aparatu rtg oraz jego operatora 
musi umożliwiać z nim kontakt wzrokowy. Brytyjskie przepisy są w tym aspekcie 
bardziej dowolne, ponieważ brak jest takiej informacji. 

Eksploatacja aparatury rentgenowskiej w obu krajach odbywa się w podobnych 
warunkach. Należy wykonywać okresowe testy kontroli jakości potwierdzające, że 
sprzęt działa poprawnie. Dodatkowo, pracownia rtg jest oznaczana jako obszar 
nadzorowany, czyli taki, który podlega przepisom bezpieczeństwa i ochrony przed 
promieniowaniem. 

Obowiązek zabezpieczania osób przed promieniowaniem jonizującym w obu 
krajach także jest podobny. W pierwszej kolejności powinno to następować po-
przez środki kontroli technicznej oraz cech konstrukcyjnych urządzenia. Następnie 
należy zastosować ekranowanie osłon stałych, a dopiero na ostatnim miejscu za-
bezpieczać osoby indywidualnie osłonami (np. fartuchy ołowiowe). Dodatkowo 
pracownicy są zobowiązani do używania dozymetrów mierzących przyjętą przez 
nich dawkę promieniowania. 

Niezbędna dokumentacja rtg dotycząca eksploatowanego sprzętu rentgenow-
skiego w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest bardzo podobna. Oba kraje ustanowiły 
obowiązek posiadania takich dokumentów, które pozwalają na identyfikację urzą-
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dzeń, personelu i jego kompetencji, kontroli wyników mierzonych parametrów 
podczas testów eksploatacyjnych, ocenę ryzyka i bezpieczeństwa, instrukcje, ta-
bliczki informacyjne. Działalność związana z eksploatacją aparatury rentgenow-
skiej wymaga także posiadania programu zapewnienia jakości, który pozwala na 
ograniczanie przyjmowanych dawek poprzez ustanowione procedury. 

Wymagania odnoszące się do audytów są zróżnicowane. W Niemczech nie 
wymaga się audytów, a jedynie „zapewnienie jakości” opierające się na cyklu 
Deminga (PDCA). Podlega on na niezapowiedzianej kontroli, co oznacza, że jest 
w sprzeczności w założeniach audytu, który jest oceną. Natomiast w Wielkiej Bry-
tanii są przeprowadzane audyty kliniczne dotyczące służby zdrowia. Nie ma jednak 
ścisłych wytycznych dotyczących rentgenodiagnostyki. Jednak na podstawie istnie-
jących zaleceń nie powinno być problemu w przeprowadzeniu audytu wewnętrz-
nego w radiologii. Dodatkowo Komisja Europejska opracowała wytyczne audytu 
klinicznego w rentgenodiagnostyce, na których opierają się Niemcy i Wielka Bry-
tania. Są to ogólne wytyczne pomocne przy wdrażaniu zaleceń w krajowym usta-
wodawstwie. 

1.5. Podsumowanie 

Analiza literatury z zakresu bezpieczeństwa przy eksploatacji aparatów rentge-
nowskich w skali światowej, europejskiej i polskiej pozwoliła na wysnucie wnio-
sku, że wszędzie tam, gdzie jest stosowane promieniowanie rtg występują różnego 
rodzaju problemy. Wynikać może to z ciągle rozwijającej się dziedziny, jaką jest 
medycyna, unowocześnianie używanego sprzętu rtg oraz zdobywanie większej 
wiedzy o zabezpieczaniu przed szkodliwymi skutkami promieniowania rtg. Mię-
dzynarodowe i europejskie wymagania i zalecenia mogą być pomocne przy stano-
wieniu polskiego prawa. Należy je jednak przede wszystkim dostosować do pol-
skich warunków. Właściwie we wszystkich pięciu omówionych obszarach: projekt 
pomieszczenia, warunki eksploatacji aparatury rtg, ochrona indywidualna, doku-
mentacja i audyty wewnętrzne, można sprecyzować kierunki doskonalenia w celu 
pełnego zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze działania 
urządzeń rtg. 

Przy dokumentacji, obecne wymagania dynamicznie się zmieniają. Uaktual-
niona Ustawa Prawo Atomowe nie zawiera już systemu zarządzania jakością, 
a jednocześnie pozostałe rozporządzenia odnoszą się do tego systemu i są oparte na 
wymaganiach normy ISO 9001. Najbardziej jest to widoczne w kwestionariuszu 
kontrolnym Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, które używają 
go do oceny zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce. Są 
w nim zawarte pytania m.in. o księgę jakości, procedury, audyty wewnętrzne, pro-
wadzone zapisy. Wynika to z przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
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promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej). 
Jednak kwestionariusz ten nie wyczerpuje wszystkich wymagań, jakie nakłada 
Ustawa Prawo Atomowe. W załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla 
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej określono „wymagania dotyczące sys-
temu zarządzania jakością” w rentgenodiagnostyce. Kontrola zarządzania jakością 
ma obejmować wszystkie etapy związane z działaniami zmierzającymi do osiąga-
nia jak najlepszych wyników diagnostycznych i leczniczych związanych z użyciem 
promieniowania rtg, w tym także, co podkreślono w rozporządzeniu, „wszystkie 
etapy realizacji procedury medycznej”. Jednostka ochrony zdrowia jest zobowią-
zana do samodzielnego uregulowania określonych działań związanych z systemem 
zarządzania jakością, jeśli brak jest w przepisach merytorycznych rozstrzygnięć 
w tym zakresie (występuje jedynie nakaz regulacji tych działań). Brak konkretnych 
wskazań nawet co do interpretacji w dokumentacji stanowi problem, który każda 
Wojewódzka Stacja Sanitarna-Epidemiologiczna interpretuje na swój sposób. 
Oznacza to, że istniejące rozbieżności w interpretacji tego samego przepisu wpro-
wadzają dezorientację wśród użytkowników aparatury rentgenowskiej. 

Struktura dokumentacji systemu jest stworzona w sposób pozwalający na upo-
rządkowanie działań podejmowanych w ramach systemu, jednakże, jeśli nie anga-
żuje pracowników i nie jest przyczyną do dobrych zmian w zakresie bezpieczeń-
stwa, ma wtedy bardzo mały wpływ na rozwój danej placówki. Najczęściej opra-
cowywana dokumentacja jest potrzebna wyłącznie na czas kontroli. W takim za-
chowaniu widać brak zrozumienia sensu posiadania i korzystania z dokumentacji, 
jej elementów, zapisów – porad i gotowych rozwiązań, które są w niej zawarte. 
Szczególnie jest to widoczne przy opracowaniu procedur szczegółowych na pod-
stawie procedur wzorcowych. Z założenia procedury szczegółowe mają służyć 
podczas pracy użytkownikowi aparatury rtg, a tymczasem są one opracowywane 
wyłącznie na potrzeby uzyskania zgody od Państwowego Inspektora Sanitarnego 
na wybrane badania. 

Jednym z ważniejszych aspektów, które można wyodrębnić z wymagań w za-
kresie bezpieczeństwa eksploatacji jest ochrona indywidualna. W pracowniach 
rentgenowskich przeważnie jest przestrzegany obowiązek noszenia przy sobie do-
zymetru. Częściej spotyka się jednak brak jego stosowania na salach zabiegowych 
przy użyciu aparatu rtg typu ramię C (zapomnienie lekarza, niechęć, niewiedza 
itd.). U stomatologów problem wydaje się być jeszcze większy. Nie pomaga w tym 
interpretacja jednej z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, że przy 
radiowizjografii nie trzeba w ogóle stosować dozymetrów. Takie przekonanie nie 
jest wynikiem żadnych badań, a jest rozpowszechnione przez WSSE. Oprócz do-
zymetru ochroną personelu jest także przebywanie w sterowni bądź innym miejscu 
do tego przeznaczonym, podczas ekspozycji promieniowania rtg. Nasilony pro-
blem można zaobserwować wśród stomatologów, którzy to lekceważą, lub nie 
posiadają niezbędnej wiedzy, którą powinni przecież mieć po specjalnym kursie 
odnawianym co 5 lat. To właśnie lekarz jest odpowiedzialny za swoje i innych 
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bezpieczeństwo przy eksploatacji aparatury rtg. Znane są przypadki, gdy podczas 
ekspozycji promieniowania rtg, asystentka stomatologiczna przeglądała dokumen-
tację w pomieszczeniu, w którym było wykonywane zdjęcie rtg. Innym aspektem 
jest ochrona indywidualna pacjenta. Jego bezpieczeństwo powinno być najwyż-
szym dobrem. Oczywiście, zdjęcie rtg jest wykonywane przy zachowaniu zasady 
ALARA, czyli As Low As Reasonably Achievable (tak nisko jak jest to możliwe), 
co oznacza, że należy przy racjonalnym wykorzystaniu promieniowania rtg wyko-
nać dobre zdjęcie rtg i jak najmniej naświetlić pacjenta. 

Przy projektowaniu pomieszczenia dla aparatury rtg, należy mieć na uwadze 
kilka aspektów: wielkość pomieszczenia, wysokość, stosowana wentylacja i krot-
ność wymiany powietrza na godzinę, możliwość przebywania personelu w bez-
piecznym miejscu podczas ekspozycji, kontakt wzrokowy i głosowy z pacjentem, 
osłony stałe i ruchome. Wszystkie wcześniej wymienione aspekty reguluje Ustawa 
Prawo Atomowe wraz z rozporządzeniami oraz norma PN-86/J-80001 „Materiały 
i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych”. 
Jednak wspomniana norma okazuje się w niewielkim stopniu przydatna, ponieważ 
posiada ona status wycofanej z użycia. Koniecznością jest zatem wprowadzenie 
korekt w normie PN-86/J-80001 uwzględniających możliwości zastosowania in-
nych niż założono materiałów w budowie osłon stałych, które są aktualnie stoso-
wane w Polsce. 

Badania nad literaturą światową wykazały, że podejmowano próby obliczenio-
we związane z przenikalnością promieniowania jonizującego dla takich materiałów 
jak płyta gipsowo-kartonowa [Glaze, Schneiders, Bushong 1979; Simpkin 1989; 
Simpkin 1995; Archer, Fewell, Conway, Quinn 1994] czy Ytong [Tsalafou-
tas,  Yakoumakis,  Manetou, Flioni-Vyza 1998]. Jednak badania przeprowadzone 
w XX wieku (o których była mowa w rozdziale 1.3) mogą sugerować nieaktual-
ność i niekompletność ich wyników oraz brak odniesienia do aktualnie stosowa-
nych materiałów budowalnych. Niestety nie odnaleziono nawet szczątkowych in-
formacji dotyczących przenikalności promieniowania jonizującego przez materiały 
budowlane stosowane przede wszystkim w Polsce. 

Przy eksploatacji aparatury rentgenowskiej należy mieć na uwadze przepro-
wadzane testy eksploatacyjne. Dzielą się one na testy akceptacyjne (odbiorcze), 
specjalistyczne i podstawowe. Pierwszy problem pojawia się przy obiorze przez 
WSSE aparatu rtg. W zależności od tego, jakie jest to województwo, przy odbiorze 
aparatu są wymagane testy akceptacyjne i specjalistyczne bądź tylko akceptacyjne. 
Powraca znowu wątpliwość odnośnie interpretacji tego samego prawa. Próbowano 
uporządkować zakres i częstotliwość testów specjalistycznych i podstawowych, 
jednak nie zostało to do końca ukończone pozytywnie. Pewne elementy zostały 
uporządkowane, jednak w rezultacie nowe wymagania nadal nie są wystarczające. 
Największą rewolucję ustawodawca przeprowadził w testach podstawowych dla 
aparatów punktowych, gdzie zamiast czterech badań wykonuje się obecnie dwa i to 
mocno uproszczone. Ustawodawca ułatwił to na pewno tym, którzy wykonywali je 
sami. Jednak nic to nie dało w przypadku, gdzie testy podstawowe wykonywał ktoś 
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inny (np. inspektor ochrony radiologicznej). Często jest tak, że wykonywane testy 
przez kogoś innego są zupełnie niezrozumiałe przez lekarzy. Niektóre badania zostały 
wprowadzone, jednak nie ma dla nich logicznego uzasadnienia (np. system automa-
tycznej kontroli ekspozycji przy porównaniu obciążenia prądowo-czasowego). 

Dodatkową kontrolą staje się audyt wewnętrzny i zewnętrzny, który z założe-
nia nie powinien nią być. W rentgenodiagnostyce rozwiązano to jednak inaczej. 
Pomimo obowiązku przeprowadzania audytów od 2006 roku i odpowiednich prze-
pisów prawnych, dopiero od niedawna pojawiają się jednostki przeprowadzające 
audyt zewnętrzny [https://www.magazyn-stomatologiczny.pl]. Użytkownicy apara-
tury rtg, którzy są bardziej zorientowani, przeprowadzają audyty wewnętrzne raz na 
rok (wyniki przeprowadzonego kwestionariusza). Większość jednak tego nie robi, nie 
mając nawet świadomości, że istnieje taki obowiązek [Kuźnicki 2012, ss. 162-172; 
Leśniewska 2015, s. 12]. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 
rodzajów ekspozycji medycznej, rozdział 8 „Audyty kliniczne wewnętrzne i ze-
wnętrzne”, kliniczny audyt wewnętrzny przeprowadza jednostka ochrony zdrowia 
we własnym zakresie nie rzadziej niż raz w roku. Audyt ten należy również prze-
prowadzić doraźnie, jeśli zaistnieje taka konieczność (np. sukcesywne przekracza-
nie poziomów referencyjnych na pisemne wezwanie kierownika jednostki ochrony 
zdrowia. Kierownik jest także odpowiedzialny za zebranie zespołu audytorskiego, 
składającego się co najmniej z dwóch różnych specjalistów, którzy posiadają kwa-
lifikacje na stanowisko pracy z promieniowaniem rtg. W przypadku aparatu stoma-
tologicznego do zdjęć wewnątrzustnych oraz aparatu do densytometrii kości, do 
klinicznego audytu wewnętrznego wystarczą dwie uprawnione osoby do przepro-
wadzania procedur radiologicznych [Dz. U. 2013 poz. 1015 z późn. zm.]. Najwięk-
szy problem pojawia się przy jednoosobowej działalności gospodarczej w gabine-
tach stomatologicznych. Przy wymogu powołania dwuosobowego zespołu audyto-
wego, jest to niemożliwe. Dlatego pomimo pewnej dowolności w przeprowadzaniu 
audytu wewnętrznego, ten obszar wymaga uporządkowania i zweryfikowania, aby 
wyeliminować (jak przykład podany powyżej).  

Wcześniejsza analiza pozwoliła na wysnucie następujących wniosków: 
– brak bezpiecznego środowiska pracy eksploatacji aparatów rentgenowskich 

(rtg), 
– dotychczas wyłącznie funkcja kontrolna systemu nadzorowania, 
– brak prewencji – systemu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Jest to spowodowane: 
– brakiem badań i opracowań naukowych dotyczących aktualnego stanu bezpie-

czeństwa w pracowniach rtg [Szumiel 2007; Radiation Protection No. 159 
2009; QUATRO 2007; ICRP 2007], 

– brakiem wytycznych do wdrożenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa, który, 
w obecnej postaci spełnia jedynie funkcję kontrolną [Dz. U. 2006 nr 180 
poz. 1325; Dz. U. 2017 poz. 884; Dz. U. 2019 poz. 1792], 
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– nieaktualnością i niekompletnością literaturowych założeń dotyczących bezpie-
czeństwa przy eksploatacji aparatów rtg [PN-86/J-80001 1986; Glaze, Schnei-
ders, Bushong 1979; Simpkin 1989; Simpkin 1995; Archer, Fewell, Conway, 
Quinn 1994; Tsalafoutas, Yakoumakis, Manetou, Flioni-Vyza 1998]. 
W związku z powyższym, koniecznym staje się opracowanie wytycznych stano-

wiskowych, które są specyficzne dla rentgenodiagnostyki, aby można było stworzyć 
takie środowisko pracy, które zapewni bezpieczeństwo personelowi oraz pacjentom.  

Przewidziane w książce badania ukierunkowane były wyłącznie na placówki 
wykorzystujące aparaturę rtg do diagnostyki medycznej, jako specyficzne urządze-
nia emitujące promieniowanie rtg, będące czynnikiem szkodliwym zarówno dla 
pacjenta, jak i personelu. Wyniki badań pozwoliły na zainicjowanie szczególnego 
postrzegania tego typu aparatury w układzie człowiek – obiekt techniczny oraz 
skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa. 

Analiza stanu bezpieczeństwa dostarczyły dane wejściowe do opracowania 
szczegółowych wymagań odnośnie zarządzania bezpieczeństwem w pracowniach 
rtg. To natomiast pozwoliło na uzupełnienie wiedzy ergonomicznej i organizator-
skiej w obszarze inżynierii procesów dzięki sformułowanym charakterystykom 
tego specyficznego obszaru. 

Książka ma pozwolić na ustalenie, czy i jakie problemy występują przy stoso-
waniu systemu nadzorowania bezpieczeństwa w rentgenodiagnostyce. Przyczyniło 
się to do podjęcia prac rozwojowych i zaangażowania w tworzenie specyfikacji 
zapewnienia bezpieczeństwa w rentgenodiagnostyce. 

 
 



 

2. 
BADANIA STANU DOSTOSOWANIA PRACOWNI RTG 
DO WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA 

EKSPLOATACJI APARATÓW RENTGENOWSKICH 
 
 

Eksploatacja aparatów rentgenowskich ze względu na występujące ryzyko szko-
dliwych skutków dla ludzi (operatorzy, osoby postronne w tym kobiety w ciąży) jest 
bardzo wymagającym miejscem pracy. W związku z tym, zapewnienie bezpieczeń-
stwa powinno odbywać się w sposób systemowy i trwały. Nie jest wystarczający 
obecny system kontroli, do której przygotowują się jednostki eksploatujące urzą-
dzenia emitujące promieniowanie X. Koniecznym stało się ustalenie stanu dosto-
sowania tych obiektów do wymogów bezpieczeństwa. Z doświadczeń wynika, że 
istnieją pewne luki związane z organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa w tym 
obszarze, więc należało ustalić aktualny stan dotyczący: 
– stanu istniejącego w obszarze świadomości w zakresie zapewnienia bezpieczeń-

stwa eksploatacji aparatów rentgenowskich, 
– poziomu wiedzy osób zainteresowanych (właściciele pracowni rtg, pracownicy 

na różnych stanowiskach związanych z pracownią rtg np. inspektor ochrony ra-
diologicznej, technik elektroradiologii, fizyk medyczny, lekarz stomatolog) do-
tyczącej zapewniania i nadzorowania bezpieczeństwa eksploatacji aparatów 
rentgenowskich, 

– wymagań państwowego systemu kontrolnego w odniesieniu do eksploatacji 
aparatów rentgenowskich, 

– metod kontroli przeprowadzanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epide- 
miologiczne na terenie całej Polski. 
Przeprowadzenie kwestionariuszy wśród użytkowników aparatów rentgenow-

skich pozwoliło na określenie poziomu wiedzy oraz weryfikację jej ze względu na 
zajmowane stanowisko. Natomiast weryfikacja formularzy kontrolnych została 
wykonana poprzez zwrócenie się do jednostek Wojewódzkich Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych o ich udostępnienie. Omówienie i wyniki obu badań zapre-
zentowano w dalszej części książki. 

2.1. Założenia badań empirycznych 

W celu zbadania poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa eksploatacji apa-
ratów rentgenowskich, przeprowadzono badanie kwestionariuszowe, składające się 
z 12 pytań zamkniętych (załącznik nr 1). W kilku z nich była możliwość dopisania 
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swoich uwag (pytanie 7 i 12). W czterech pytaniach (pytanie 1, 2, 7, 12) była moż-
liwość wyboru więcej niż jednej odpowiedź, natomiast w pozostałych pytaniach 
(pytanie, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11) była możliwość wyboru jednej odpowiedzi: „tak”, 
„nie” lub „nie wiem”. Badanie przeprowadzono na losowo dobranej próbie użyt-
kowników aparatów rentgenowskich. Dodatkowo zastosowano obliczenia do prze-
prowadzenia statystyki poprzez wyznaczenie miar położenia, średniej arytmetycz-
nej, dominanty, mediany, miar asymetrii, miar koncentracji spłaszczenia, opisowej 
miary współzależności cech mierzalnych. 

W celu omówienia i weryfikacji formularzy kontrolnych stosowanych w całej 
Polsce przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, wysłano zapytanie 
do 16 placówek (do każdego województwa). W tym badaniu badane placówki były 
dobrane nielosowo. W wysłanym zapytaniu znajdowała się prośba o udostępnienie 
formularzy stosowanych podczas kontroli pracowni rtg. 

W I części badań zastosowano wzory przedstawione poniżej. 
Miary położenia 

Miary położenia [Sobczyk 2010, s. 49] pozwalają na opisanie typowego lub 
średniego poziomu wartości danej cechy. W przeprowadzonych obliczeniach, wy-
korzystano średnią arytmetyczną, dominantę oraz medianę. 
Średnia arytmetyczna 

Określa miarę tendencji centralnej [Kowalska 2005, s. 28] i jest to iloraz sumy 
wariantów danej cechy [Sobczyk 2010, s. 49]. Jest charakterystyką, którą wykorzy-
stuje się najczęściej we wnioskowaniu statystycznym [Sobczyk, Statystyka mate-
matyczna 2010, s. 75] i określono wzorem (Sobczyk 2010, s. 49): 
 

 
�̅�𝑥 =

𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑁𝑁
𝑁𝑁

=
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁

 (1) 
 

gdzie: 
�̅�𝑥 – średnia arytmetyczna 
𝑥𝑥𝑖𝑖 – warianty cechy mierzalnej 
𝑁𝑁 – liczebność badanej zbiorowości 

Dominanta 
Znajduje się w grupie pozycyjnych miar tendencji centralnej, tak samo jak 

kwartyle [Kowalska 2005, s. 30]. Dominanta [Sobczyk 2010, s. 55] jest najczęściej 
występującą wartością. Może być wyznaczona dla cech, które są wyrażone w do-
wolnej skali, i określona jest wzorem (Sobczyk 2010, s. 55): 

 

 𝐷𝐷 = 𝑥𝑥𝐷𝐷 +
𝑛𝑛𝐷𝐷 − 𝑛𝑛𝐷𝐷−1

(𝑛𝑛𝐷𝐷 − 𝑛𝑛𝐷𝐷−1) + (𝑛𝑛𝐷𝐷 − 𝑛𝑛𝐷𝐷+1)
∙ 𝑖𝑖𝐷𝐷 (2) 

 

gdzie: 
𝐷𝐷 – dominanta 
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𝑥𝑥𝐷𝐷 – dolna granica klasy, w której znajduje się dominanta 
𝑛𝑛𝐷𝐷 – liczebność przedziału dominanty 
𝑛𝑛𝐷𝐷−1 – liczebność przedziału poprzedzającego przedział dominanty 
𝑛𝑛𝐷𝐷+1 – liczebność przedziału następującego po przedziale dominanty 
𝑖𝑖𝐷𝐷 – interwał przedziału dominanty (różnica między górną a dolną granicą klasy) 
 
Mediana (drugi kwartyl) 

Wyznacza wartość środkową, co oznacza, że połowa wartości jest mniejszych 
lub równych drugiemu kwartylowi, a druga połowa ma wartości większe lub równe 
[Sobczyk 2010, s. 57]. 

Dla zbiorowości nieparzystej (Sobczyk 2010, s. 58): 
 

 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑥𝑥𝑁𝑁+1
2

 (3) 
 

Dla zbiorowości parzystej (Sobczyk 2010, s. 58): 
 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑥𝑥𝑁𝑁
2

+ 𝑥𝑥𝑁𝑁
2+1

2
 (4) 

 

gdzie: 
𝑀𝑀𝑀𝑀 – mediana 
𝑁𝑁 – liczebność badanej zbiorowości 
𝑥𝑥𝑁𝑁 – kolejna wartość w uporządkowanym szeregu badanej zbiorowości 

 
Miary asymetrii (skośności) 

Miary skośności wykorzystuje się do opisania, czy większa liczba danych jed-
nostek, które tworzą badaną zbiorowość posiada wartości wyższe czy niższe od 
przeciętnego poziomu. Kierunek asymetrii określa się porównując miary tendencji 
centralnej [Sobczyk 2010, s. 67]: 

 

 �̅�𝑥 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐷𝐷 (5) 
 

Wzór 5 ukazuje rozkład symetryczny, w którym wartości średniej arytmetycz-
nej, mediany i dominanty są sobie równe [Sobczyk 2010, s. 67]. 

Rozkłady asymetryczne nie spełniają powyższej zależności i są charakteryzo-
wane następująco [Sobczyk 2010, s. 68]: 
– asymetria prawostronna   �̅�𝑥 > 𝑀𝑀𝑀𝑀 > 𝐷𝐷 
– asymetria lewostronna   �̅�𝑥 < 𝑀𝑀𝑀𝑀 < 𝐷𝐷 

Dzięki powyższym wzorom, wyznaczany jest kierunek asymetrii. Jednak 
wskaźnik ten nie określa siły asymetrii, ponieważ jest to wielkość nieunormowana. 
W celu wyznaczenia siły asymetrii należy zastosować współczynnik asymetrii 
[Sobczyk 2010, ss. 68-69]. 
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 𝐴𝐴𝑠𝑠𝐼𝐼 =
�̅�𝑥 − 𝐷𝐷
𝑠𝑠

 (6) 
 
gdzie: 
𝐴𝐴𝑠𝑠𝐼𝐼  – współczynnik skośności 
s – odchylenie standardowe 
𝐴𝐴𝑠𝑠 = 0   – rozkład symetryczny 
𝐴𝐴𝑠𝑠 > 0   – asymetria prawostronna 
𝐴𝐴𝑠𝑠 < 0   – asymetria lewostronna 
 

Wartości współczynnika skośności interpretuje się następująco [Sobczyk 2010, 
ss. 68-69]: 

−1 ≤ 𝐴𝐴𝑠𝑠 ≤ +1   –  niezbyt silna asymetria, natomiast przy ekstremalnie silnej 
asymetrii, bezwzględna wartość As przekracza 2 

|0,0-0,2|  –  bardzo słaba skośność rozkładu 
|0,2-0,4|  –  słaba skośność rozkładu 
|0,4-0,6|  –  umiarkowana skośność rozkładu 
|0,6-0,8|  –  silna skośność rozkładu 
|powyżej 0,8|  –  bardzo silna skośność rozkładu 

 
Miary koncentracji i spłaszczenia (kurtozy) 

Koncentracja to nierównomierność rozdziału sum wartości cechy między jed-
nostki zbiorowości statystycznej [Kowalska 2005, s. 34], inaczej skupianie warto-
ści zmiennej wokół średniej. Jest to miara spłaszczenia rozkładu [Sobczyk 2010, 
s. 71]. 

Do obliczenia kurtozy, należy wyliczyć miary klasyczne [Sobczyk 2010, s. 75]: 
− czwarty moment centralny 
− współczynnik kurtozy 
− współczynnik ekscesu. 

Czwarty moment centralny – średnia arytmetyczna odchyleń wartości danej ce-
chy od średniej, podniesiona do czwartej potęgi wylicza się ze wzoru [Sobczyk 
2010, s. 75]: 
 

 
𝑚𝑚4 =

1
𝑁𝑁
�(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)4
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 (7) 

 
gdzie: 
𝑚𝑚4 – czwarty moment centralny 
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Współczynnik kurtozy (skupienia) – standaryzowany moment centralnego 
czwartego rzędu wylicza się ze wzoru [Sobczyk 2010, s. 76]: 
 

 𝐾𝐾 =
𝑚𝑚4

𝑠𝑠4
 (8) 

 
gdzie: 
𝐾𝐾 – współczynnik kurtozy 
𝑠𝑠 – odchylenie standardowe 
 

Współczynnik ekscesu – różnica między współczynnikiem kurtozy a wartością 
3, która jest współczynnikiem rozkładu normalnego kurtozy [Sobczyk 2010, s. 76]: 
 

 𝐾𝐾′ = 𝐾𝐾 − 3 (9) 
 
gdzie: 
𝐾𝐾′ – współczynnik ekscesu 
𝐾𝐾′ = 0 – rozkład normalny 
𝐾𝐾′ > 0 – rozkład wysmukły 
𝐾𝐾′ < 0 – rozkład spłaszczony 
 
Opisowe miary współzależności cech mierzalnych 

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona to miernik siły oraz kierunku związ-
ku prostoliniowego, który obejmuje dwie cechy mierzalne [Sobczyk 2010, 
s. 104-105]: 

 
 

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁 ∙ 𝑠𝑠(𝑥𝑥) ∙ 𝑠𝑠(𝑦𝑦)

=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑥𝑥,𝑦𝑦)
𝑠𝑠(𝑥𝑥) ∙ 𝑠𝑠(𝑦𝑦)

 (10) 

 
gdzie: 
�̅�𝑥, 𝑦𝑦� – średnie arytmetyczne zmiennych x i y 
𝑠𝑠(𝑥𝑥), 𝑠𝑠(𝑦𝑦) – odchylenia standardowe zmiennych x i y 
𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑖𝑖 – zaobserwowane wartości zmiennych x i y 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑥𝑥,𝑦𝑦) – kowariancja cech x i y 
𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 = −1  - ujemny związek funkcyjny (doskonały) 
−1 < 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 < 0   - ujemna korelacja niedoskonała 
𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0  - brak związku 
0 < 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 < 1  - dodatnia korelacja niedoskonała 
𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1  - dodatni związek funkcyjny (doskonały) 
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2.2. Badania empiryczne I 

2.2.1. Omówienie i wyniki części I 

W badaniu wzięło udział 65 respondentów (ogólna liczba rozdanych kwestiona-
riuszy wynosi 100, ale 33 ankiety nie zostały zwrócone). Spośród 67 otrzymanych 
odpowiedzi dwie z nich odrzucono, ponieważ osoby te były zatrudnione jako ze-
wnętrzny serwis, więc nie było możliwości, aby je zakwalifikować jako osoby 
mające bezpośrednią styczność z badanym tematem. W jednym z gabinetów sto-
matologicznych, jeden ze stomatologów stwierdził, że nie wie nic na temat audytów 
klinicznych, w związku z czym, drugi stomatolog wypełnił dwie ankiety (za siebie 
i za pierwszego stomatologa); ponadto twierdzili, że mieli opracowane procedury 
robocze (szczegółowe) na podstawie wzorcowych, co nie było zgodne z prawdą 
(stomatolodzy nie wiedząc nic na temat badanego tematu, wybierali losowo odpo-
wiedzi lub na zasadzie „wydaje mi się”), ponieważ nie mieli w ogóle opracowa-
nych procedur. Z kolei w jednym ze szpitali jeden z techników rtg odmówił wypeł-
nienia ankiety, gdyż twierdził, że boi się wypowiadać na temat szpitala lub tematy 
pokrewne, ryzykując utraty pracy. Poniżej przedstawiono wyniki ankiety na dia-
gramach kołowych. 
 

 
Rys. 2.1. Udział poszczególnych grup osób ankietowanych. Opracowanie własne 

23,08%

13,85%

43,08%

20,00%

Udział poszczególnych grup osób ankietowanych

Jednostki organizacyjne na terenie Wielkopolski (głównie Poznań)

Jednostki organizacyjne na terenie całej Polski

Uczestnicy szkolenia dot. audytu klinicznego i procedur roboczych w Łódzkim Ośrodku
Szkoleniowo-Konsultacyjnym
Uczestnicy I Studenckiego Forum Radiologiczne w Warszawie (głównie studenci I roku studiów
magisterskich na kierunku elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)



 64 

W badaniu uzyskano 65 poprawnie wypełnionych ankiet. Ankietowanych po-
dzielono na cztery grupy (rys. 2.1): 
– 13,85% placówki zlokalizowane na terenie całej Polski, 
– 20,00% studenci elektroradiologii, 
– 23,08% placówki zlokalizowane na terenie Wielkopolski, 
– 43,08% uczestnicy szkolenia dotyczących audytów i procedur roboczych 

(szczegółowych). 
 
Ustalenie zajmowanego stanowiska w placówce przez ankietowanych 

W każdej z czterech grup, ankietowani zajmowali różne stanowisko pracy, 
a nawet były przypadki, obejmowania kilku stanowisk na raz np. kierownik pra-
cowni i inspektor ochrony radiologicznej, stomatolog i właściciel. Największą 
grupę badanych osób zajmują technicy elektroradiologii (rys. 2.2), którzy mają też 
największy udział przy pisaniu procedur roboczych (szczegółowych). 

 

 
Rys. 2.2. Udział poszczególnych osób w ankietowanych ze względu na obejmowane 

stanowisk pracy. Opracowanie własne 

 
Druga co do wielkości grupa badanych (16,47%) to stanowiska „Inne”, gdzie 

ankietowani wskazali: 

Właściciel
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Współwłaściciel
4,71%

Kierownik 
pracowni rtg

5,88%

Technik 
elektroradiologii

34,12%

Lekarz radiolog
4,71%

Stomatolog
4,71%

Fizyk 
medyczny

9,41%

Inżynier medyczny
1,18%

Inspektor ochrony 
radiologicznej

14,12%

Serwisant rtg
1,18%

Inne (jakie?)
16,47%

1. W placówce moje stanowisko to:
(zaznacz wszystkie właściwe)
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– informatyk, 
– dr n. med. medycyna ratunkowa UM w Łodzi, kieruję kierunkiem technik elek-

troradiologii, 
– pełnomocnik dyrektora ds. jakości w rentgenoradiologii, 
– fizyk, 
– student elektroradiologii. 

Z tej grupy informatyk może nie mieć zbyt wiele styczności z badanym zagad-
nieniem, ale już kierownik kierunku technika elektroradiologii, pełnomocnik ds. 
jakości, fizyk i student elektroradiologii mogą potrzebować informacji na temat 
zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatury rtg. 

W celu wykazania pełnienia więcej niż jednej funkcji w placówce przez respon-
dentów, wykonano obliczenia średniej, dominanty, mediany, kurtozy/współczynnika 
ekscesu i skośności/współczynnika skośności (tab. 2.1). 
 
Tabela 2.1. Dopełnienie do pytania 1: liczba (ilość) pełnionych funkcji w danej placówce. 

Opracowanie własne 
 

Charakterystyka Wartość Interpretacja 

Średnia 1,32 Średnio respondent sprawuje ponad jedną funkcję 

Dominanta 1,00 Najczęściej występująca liczba pełnionych funkcji to 1 

Mediana 1,00 
Wartość 1 (jedna pełniona funkcja w placówce) dzieli syme-
trycznie resztę wyników, czyli znajduje się pośrodku wartości 
większych i mniejszych 

Kurtoza/współczynnik 
ekscesu 5,32/2,32 

Wysmukłość (spiczastość) rozkładu empirycznego oznacza 
duże skupienie wartości badanej cechy wokół średniej aryt-
metycznej 

Skośność/współczynnik 
skośności 2,17/0,53 Występuje prawostronna asymetria rozkładu. Współczynnik 

skośności wskazuje na umiarkowaną asymetrię rozkładu 

 
Przedstawiona średnia, dominanta, mediana, kurtoza i skośność potwierdzają, 

że najczęściej jedna osoba pełni jedną funkcję w placówce. Natomiast średnia 
wskazuje na sprawowanie ponad jednej funkcji. Oznacza to, że wśród ankietowa-
nych są osoby (niewielki odsetek), które sprawują kilka funkcji (np. 3, 4), zawyża-
jąc średnią arytmetyczną (udowadnia to wysmukłość), co potwierdza wyznaczona 
dominanta, mediana i skośność. 
 
Ustalenie liczby aparatów rtg w badanych placówkach 
 

Najwięcej aparatów (17 szt.) obsługuje 1,56% badanych, natomiast największa 
liczba badanych (14,06%) posiada 5 sztuk aparatów rentgenowskich. Tam, gdzie 
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wskazano kilkanaście aparatów rtg (np. 17, 16, 14, 10, 9) to szpitale, które w swo-
jej ofercie posiadają różnego typu specjalistyczne badania. Mniejsze ilości (np. 1, 
2 szt.) to przede wszystkim gabinety stomatologiczne, prywatne placówki i nie-
wielkie przychodnie. Udział poszczególnych osób ankietowanych ze względu na 
posiadaną liczbę aparatów rtg przedstawiono na rysunku 2.3. 
 

 
Rys. 2.3. Udział poszczególnych osób ankietowanych ze względu na posiadaną liczbę 

aparatów rtg. Opracowanie własne 

 
W celu sprawdzenia, średniej i najczęstszej liczby aparatów rentgenowskich 

w placówce, wykonano obliczenia średniej, dominanty, mediany, kurtozy/współ- 
czynnika ekscesu i skośności/współczynnika skośności (tab. 2.2). 

Przedstawiona średnia, dominanta i mediana potwierdzają, że jedna placówka 
posiada pięć aparatów rentgenowskich. Natomiast kurtoza i skośność wskazują na 
duży rozrzut odpowiedzi. Oznacza to, że wśród ankietowanych placówki w bardzo 
zróżnicowanej liczbie posiadają różnego typu aparaty rentgenowskie. 
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Tabela 2.2. Dopełnienie do pytania 2: liczba (ilość) posiadanych wszystkich aparatów 
(nawet jeśli się powtarzają) w danej placówce. Opracowanie własne 

 

Charakterystyka Wartość Interpretacja 

Średnia 5,72 Średnio na jedną placówkę przypada 5,72 aparatu rtg. 

Dominanta 5,00 Najczęściej występująca liczba aparatów rtg w placówce to 5 

Mediana 5,00 
Wartość 5 (5 posiadanych aparatów rtg w placówce) dzieli 
symetrycznie resztę wyników, czyli znajduje się pośrodku war-
tości większych i mniejszych 

Kurtoza/ współ-
czynnik ekscesu 1,30/-1,70 Spłaszczenie rozkładu empirycznego oznacza małe skupienie 

wartości badanej cechy wokół średniej arytmetycznej 

Skośność/ współ-
czynnik skośności 1,26/0,18 Występuje prawostronna symetria rozkładu. Współczynnik 

skośności wskazuje na bardzo słabą asymetrię rozkładu. 

 

 
Rys. 2.4. Udział poszczególnych osób ankietowanych ze względu na rodzaj eksploatowa-

nego aparatu rtg. Opracowanie własne 

 
Na rysunku 2.4. zaprezentowano udział poszczególnych osób ankietowanych 

z względu na rodzaj eksploatowanego aparatu rtg. 
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Przeanalizowano także procentowy udział niektórych rodzajów aparatów rtg 
ze względu na znaczący wynik (tab. 2.3). 
 
Tabela 2.3. Procentowy udział niektórych rodzajów aparatów rtg ze względu na znaczący 

wynik. Opracowanie własne 
 

Wartość Interpretacja 

55,38% W ponad połowie placówek, w której pracują respondenci jest aparat stomato-
logiczny 

80,00% W 4/5 placówkach występuje aparat rtg do diagnostyki ogólnej/kostno-płucny 

15,38% Najrzadziej występuje aparat przyłóżkowy jezdny – zaledwie co 6 placówka 
posiada taki aparat 

 
Sprawdzenie podejścia respondentów do audytu klinicznego 
 

 
Rys. 2.5. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie, czym jest audyt kliniczny. 

Opracowanie własne 

 
Na rysunku 2.5 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie, czym 

jest audyt kliniczny. 
Prawie 1/4 ankietowanych uważa, że audyt jest kontrolą lub nie wiedzą czym 

jest. Wskazuje to problem z rozumieniem sensu audytu, czym i po co jest. Być 
może 2/3 respondentów wie, czym jest audyt, ponieważ prawie połowa (43,08%) 
badanych to uczestnicy szkolenia dotyczącego audytów. 

23,08%

72,31%

4,62%
3. Audyt kliniczny jest:

Kontrolą Sprawdzeniem zgodności z wytycznymi Nie wiem
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Ustalenie wśród ankietowanych świadomości na temat obowiązku przeprowa-
dzania wewnętrznych audytów klinicznych 
 

Na rysunku 2.6 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie o ob-
owiązek przeprowadzania wewnętrznych audytów. 

Tak jak w pytaniu 3, respondenci w znacznej większości prawidłowo odpowie-
dzieli na pytanie 4. Jednak może to wynikać z grup badanych, którzy w dużej mie-
rze odbywali szkolenie nt. audytów. Nadal jednak 1/5 ankietowanych uważa, że nie 
ma obowiązku przeprowadzania wewnętrznych audytów lub o tym nie wie. 
 

 
Rys. 2.6. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie o obowiązek przeprowadzania 

wewnętrznych audytów. Opracowanie własne 
 
Ustalenie czy w badanej placówce opracowano procedury robocze (szczegółowe) 
 

 
Rys. 2.7. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie o opracowanie procedur roboczych 

(szczegółowych). Opracowanie własne 
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80,00%
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5. Czy w placówce opracowano procedury robocze 
(szczegółowe)?
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Na rysunku 2.7 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie o opra-
cowanie procedur roboczych (szczegółowych). 

Odpowiedzi rozkładają się podobnie jak w pytaniu 4. 80% ankietowanych pra-
widłowo odpowiedziało na pytanie 5. Proporcje pomiędzy odpowiedzią „nie” 
i „nie wiem” rozkładają się odwrotnie niż w pytaniu 4. Jednak te dwie odpowiedzi 
wskazują na brak wiedzy 20% badanych. 
 
Ustalenie czy w badanej placówce opracowano procedury robocze (szczegółowe) 
na podstawie procedur wzorcowych 
 

Na rysunku 2.8 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie o opra-
cowanie procedur roboczych na podstawie procedur wzorcowych. 
 

 
Rys. 2.8. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie o opracowanie procedur roboczych 

na podstawie procedur wzorcowych. Opracowanie własne 

 
Na pytanie o opracowanie procedur roboczych niecała połowa ankietowanych 

odpowiedziała, że takie procedury posiada. Zupełnie inaczej niż w pytaniach 3, 4 
i 5, które dotyczyły stanu wiedzy badanych, w pytaniu 6 o stan posiadania pewne-
go rodzaju dokumentów ponad połowa odpowiedziała, że ich nie ma lub, że nie 
wie czy je ma. Jak na dokumentacje wymaganą przepisami prawa, to 53,96% an-
kietowanych stanowi duży odsetek osób, które nie dostosowały się do wymagań 
związanych z eksploatacją aparatów rentgenowskich. 

 
Ustalenie czy w badanej placówce były problemy / wątpliwości / niejasności 
związane z dokumentacją i audytami 

 
Na rysunku 2.9 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi twierdzących na 

pytanie o problemy z opracowaniem procedur roboczych. 

Tak
46,04%

Nie
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Nie wiem
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6. Czy w placówce opracowano procedury robocze na 
podstawie procedur wzorcowych?
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Rys. 2.9. Udział procentowy odpowiedzi twierdzących na pytanie o problemy z opracowa-

niem procedur roboczych. Opracowanie własne 

 
Aż 26,39% badanych w formie pisemnej odpowiedziało na pytanie „Jeśli były 

problemy/wątpliwości/niejasności, to jakie?”. Odpowiedzi podzielono na cztery 
grupy: 
– grupa 1 odpowiedzi: niejasności związane z procedurami wzorcowymi, brak ich 

zrozumienia (np. „Niejasne procedury wzorcowe”, „Czasy procedur”, „Wątpli-
wości prawne, brak wytycznych jednolitych”, „Nie wiem, nie znam użytych 
wyżej określeń”, „Brak spójności między procedurami wzorcowymi w rentge-
nodiagnostyce”), 

– grupa 2 odpowiedzi: brak doświadczenia, 
– grupa 3 odpowiedzi: nie wiem, 
– grupa 4 odpowiedzi: brak problemów. 

Najwięcej problemów zaobserwowano w opracowaniu procedur roboczych 
(23,61%). Potwierdza to odpowiedzi udzielone w pytaniu 6. Kolejna grupa pod 
względem wielkości miała problemy z wdrożeniem tych procedur (16,67%). Przy-
puszcza się, że wiele osób nie zaznaczyło tej odpowiedzi, jeśli w ogóle nie opra-
cowało u siebie procedur roboczych. Następne grupy to problemy w przeprowa-
dzeniu wewnętrznego audytu (13,89%), wdrożeniu działań korygujących (12,50%) 
i opracowanie wniosków z wewnętrznego audytu (6,94%). W tych trzech ostatnich 
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13,89%
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7. Czy były problemy/wątpliwości/niejasności w (zaznacz 
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Wdrożeniu procedur roboczych
Przeprowadzeniu wewnętrznego audytu klinicznego
Opracowaniu wniosków z wewnętrznego audytu klinicznego
Wdrożeniu działań korygujących
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odpowiedziach wiele osób również mogło ich nie zaznaczyć, jeśli w ogóle nie pró-
bowało przeprowadzić takiego audytu pomimo wiedzy, że jest taki wymóg. W celu 
określenia liczby występujących problemów w jednej placówce, obliczono średnią, 
dominantę, medianę, kurtozę / współczynnik ekscesu i skośność / współczynnik 
skośności (tab. 2.4). 
 

Tabela 2.4. Dopełnienie do pytania 7: liczba występujących problemów/wątpliwości/ 
niejasności w danej placówce. Opracowanie własne 

 

Charakte- 
rystyka Wartość Interpretacja 

Średnia 1,79 

Respondenci średnio zaznaczyli 1,79 odpowiedzi w pytaniu 
o ilość problemów, z którymi się mierzyli. W zaokrągleniu dla 
każdego respondenta, 2 czynności spośród wymienionych (opra-
cowanie procedur, wdrożenie działań korygujących itd.) stanowiły 
problem. 

Dominanta 1,00 Najczęściej występująca liczba problemów to 1 problem 

Mediana 1,00 
Wartość 1 (1 występujący problem) dzieli symetrycznie resztę 
wyników, czyli znajduje się pośrodku wartości większych i mniej-
szych 

Kurtoza/ współ-
czynnik ekscesu 

2,92/ 
–0,08 

Spłaszczenie rozkładu empirycznego oznacza małe skupienie 
wartości badanej cechy wokół średniej arytmetycznej Wynik jest 
bardzo blisko wartości 0, co wskazuje na bardzo niewielkie 
spłaszczenie i bardzo duże zbliżenie wyniku do rozkładu normal-
nego 

Skośność/ 
współczynnik 
skośności 

1,90/0,60 
Występuje prawostronna symetria rozkładu. Współczynnik sko-
śności wskazuje na asymetrię rozkładu między umiarkowaną 
a silną. 

 
Średnia arytmetyczna wskazuje na to, że każdy badany zaznaczył dwie odpo-

wiedzi. Jednak już dominanta i mediana pokazują, że respondenci najczęściej mieli 
jeden problem. Oznacza to, że było kilka osób, która zaznaczyła więcej problemów 
niż dwa, co zawyżyło średnią arytmetyczną. Większość badanych zaznaczało jedną 
odpowiedź. Potwierdza to wynik kurtozy oraz skośności. 
 
Ustalenie czy w badanej placówce jest przeprowadzany wewnętrzny audyt 
kliniczny 
 

Na rysunku 2.10 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie 
o przeprowadzanie audytu wewnętrznego. 

Aż 3/4 badanych przeprowadza wewnętrzny audyt kliniczny, co nie wyklucza 
napotykanych problemów (pytanie 7). Tylko 1/4 respondentów nie przeprowadza 
audytów, lub nic o tym nie wie. 
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Rys. 2.10. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie o przeprowadzanie  

audytu wewnętrznego. Opracowanie własne 
 

Osoby, które w pytaniu 4 (Czy jest obowiązek przeprowadzania wewnętrznych 
audytów klinicznych?) i 8 (W naszej placówce przeprowadza się wewnętrzne au-
dyty kliniczne) odpowiedziały „Nie” lub „Nie wiem” stanowi 35% badanych. 
 
Ustalenie w badanej placówce od kiedy jest przeprowadzany wewnętrzny audyt 
kliniczny 
 

Na rysunku 2.11 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie od 
kiedy jest przeprowadzany wewnętrzny audyt. 

 
Rys. 2.11. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie od kiedy jest przeprowadzany 

wewnętrzny audyt. Opracowanie własne 

Tak
75,81%

Nie
8,06%

Nie wiem
16,13%

8. W naszej placówce przeprowadza się wewnętrzne 
audyty kliniczne:

0,00% 4,44% 4,44%

8,89%

82,22%

9. Od kiedy przeprowadzany jest w placówce wewnętrzny audyt 
kliniczny?

Poniżej 1 miesiąca

Od 1-3 miesięcy

Od 3-6 miesięcy

Od 9-12 miesięcy

Powyżej roku



 74 

Znaczna większość ankietowanych przeprowadza audyty od ponad roku. Być 
może wynik ten jest zawyżony przez uczestników szkolenia, którzy mieli dużą 
wiedzę na ten temat, a byli na szkoleniu w celu rozwiania wątpliwości i uzyskania 
odpowiedzi na problemy, z którymi spotkali się podczas przeprowadzania audytu. 
Niewielki odsetek przeprowadza audyt od kilku miesięcy (17,77%). Należy zwró-
cić uwagę na fakt, że audyt wewnętrzny jest przeprowadzany raz w roku, więc 
istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że znaczna większość badanych prze-
prowadziła go tylko jeden raz. 
 
Ustalenie czy ankietowani są zadowoleni z wyników wewnętrznego audytu 
 

Na rysunku 2.12 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie o za-
dowolenie z wyników wewnętrznego audytu. 

 

 
Rys. 2.12. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z wyników 

wewnętrznego audytu. Opracowanie własne. 
 

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami w pytaniu 10 również ponad 3/4 an-
kietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie o zadowolenie z uzyskanych 
wyników po audycie. Niecała 1/4 badanych nie była zadowolona lub nic nie wie-
działa na ten temat. 
 
Ustalenie wśród ankietowanych, czy wewnętrzny audyt kliniczny generuje 
w badanej placówce dodatkowe koszty 
 

Na rysunku 2.13 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie o ge-
nerowanie dodatkowych kosztów przez wewnętrzny audyt.  

Tak
77,27%

Nie
9,09%

Nie wiem
13,64%

10. Czy jesteście Państwo zadowoleni z wyników 
wewnętrznego audytu klinicznego (przydatność uwag 

poaudytowych):
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W pytaniu 11 jest już trochę inny podział odpowiedzi. Niecała połowa respon-
dentów uważa, że audyt nie generuje dodatkowych kosztów. Jednak ponad połowa 
uważa, że tak lub tego nie wie. 

 
Rys. 2.13. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie o generowanie dodatkowych 

kosztów przez wewnętrzny audyt. Opracowanie własne 
 
Ustalenie wśród ankietowanych, do czego przyczynia się wewnętrzny audyt 
kliniczny w badanych placówkach 
 

 
Rys. 2.14. Udział procentowy odpowiedzi na pytanie o skutki audytu wewnętrznego. 

Opracowanie własne 
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46,66%

Nie wiem
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11. Czy wewnętrzny audyt kliniczny generuje
w Państwa placówce dodatkowe koszty?
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12. Państwa zdaniem, wewnętrzny audyt kliniczny przyczynia 
się do rzeczywistego:
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pacjenta
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operatora aparatu rtg
Zwiększenia niepotrzebnych
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Zwiększenia biurokracji

Podniesienia znaczenia naszej
placówki i jej marki
Wzmożenia stresu

Inne (jakie?)



 76 

Na rysunku 2.14 przedstawiono udział procentowy odpowiedzi na pytanie o skutki 
audytu wewnętrznego. 

Audyt w założeniu powinien mieć pozytywny wpływ na placówkę. Uważa tak 
80,39% badanych. Jednak 19,61% badanych wiąże wewnętrzny audyt z zwiększe-
niem niepotrzebnych kosztów, zwiększeniem biurokracji i wzmożeniem stresu. 
Pytanie 12 dawało możliwość podania własnych przemyśleń prze odpowiedź „Inne 
(jakie?)”: 
– Polepszenie organizacji, jakości pracy całego systemu, 
– Wzrost jakości pracy. 
 
Ustalenie wśród ankietowanych zajmowanego stanowiska Inspektora ochrony 
radiologicznej (IOR) 
 

Na rysunku 2.15 przedstawiono udział procentowy osób ankietowanych ze 
względu na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej. 

Więcej niż połowa badanych (60,00%) poza pełnieniem funkcji eksperckiej (np. 
kierownik pracowni, właściciel) sprawuje również opiekę inspektora ochrony radiolo-
gicznej. Natomiast 40,00% ankietowanych nie sprawuje w ogóle funkcji inspektora 
ochrony radiologicznej. 15 na 65 osób pełni więcej niż jedną rolę w zakładzie pra-
cy (9,75%). 
 

 
Rys. 2.15. Udział procentowy osób ankietowanych ze względu na pełnienie funkcji 

inspektora ochrony radiologicznej. Opracowanie własne 
 
Porównanie procentowe odpowiedzi na pytania z trzykrotnym wyborem („Tak”, 
„Nie”, „Nie wiem”) 
 

Na rysunku 2.16 przedstawiono zestawienie procentowe odpowiedzi na pytania, 
w których była możliwość wyboru trzech odpowiedzi. 

60,00%

40,00%

Więcej niż jedno stanowisko - Inspektor ochrony 
radiologicznej

Osoba ankietowana
poza stanowiskiem
eksperckim, jest
również Inspektorem
ochrony radiologicznej
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Rys. 2.16. Zestawienie procentowe odpowiedzi na pytania, w których była możliwość 
wyboru trzech odpowiedzi. Opracowanie własne 

 
Na wykresie słupkowym jest dobrze widoczne, że w większości (4 pytania) 

respondenci odpowiedzieli pozytywnie na zadane pytanie (75-80%). W celu zba-
dania występujących powiązań między ilością pełnionych funkcji a ilością odpo-
wiedzi „Nie wiem” wykonano wybrane korelacje (tab. 2.5). 
 

Tabela 2.5. Wybrane korelacje do otrzymanych odpowiedzi w kwestionariuszu. 
Opracowanie własne 

 

KORELACJA POMIEDZY ILOŚCIĄ PEŁNIONYCH FUNKCJI 
A ILOŚCIA PYTAŃ Z ODPOWIEDZIĄ „Nie wiem” 

-0,18 

Założenie: jeśli ktoś udziela odpowiedzi „Nie wiem” tzn., że jego świadomość jest 
słaba. Obliczamy korelację pomiędzy ilością pełnionych funkcji a ilością udzielo-
nych odpowiedzi „Nie wiem” (dla pytań 3, 4, 5, 6 i 8). Ujemna korelacja oznacza, że 
im więcej ktoś pełnił funkcji tym mniej udzielił odpowiedzi „Nie wiem”, natomiast ta 
korelacja jest bardzo słaba. Innymi słowy, ze statystycznego punktu widzenia, im 
więcej ktoś zajmuje stanowisk naraz, tym więcej wie o placówce, w której pracuje 
i mniej razy udzielił odpowiedzi „Nie wiem”. Korelacja ta natomiast jest słaba. 

KORELACJA POMIĘDZY BYCIEM WLAŚCICIELEM A ŚWIADOMOŚCIĄ 
(rozumiana jako ilość odpowiedzi „Nie wiem”) 

0,45 

Założenie: jeżeli ktoś jest właścicielem placówki, wówczas przyjmuje wartość 1. 
Zaobserwowano średnią dodatnią korelację pomiędzy pełnioną funkcją a świadomo-
ścią, bądź jej brakiem. Właściciele często na dużą liczbę pytań odpowiedzieli „Nie 
wiem”, u innych ta tendencja jest mniejsza. Statystycznie, jeśli jest się właścicielem, 
to najprawdopodobniej na jedno lub kilka pytań udzieli odpowiedzi „Nie wiem”. 
Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że najwięcej odpowiedzi „Nie wiem” (5 takich 
odpowiedzi, a więc we wszystkich pytaniach, w których była taka opcja) udzielił 
respondent, który jest tylko i wyłącznie właścicielem (nie pełni żadnej innej funkcji). 
Najprawdopodobniej zajmowane stanowisko jest przyczyną, a świadomość lub jej 
brak jest skutkiem. Osoba, która jest właścicielem zatrudnia pracowników których 
oddelegowuje do różnych zadań i obowiązków. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

4. Czy jest obowiązek
przeprowadzania

wewnętrznych
audytów klinicznych?

5. Czy w placówce
opracowano

procedury robocze?

6. Czy w placówce
opracowano

procedury robocze na
podstawie procedur

wzorcowych?

8. W naszej placówce
przeprowadza się

wewnętrzne audyty
kliniczne

10. Czy jesteście
Państwo zadowoleni z

wyników
wewnętrznego audytu
klinicznego (mając na

myśli przydatność
uwag poaudytowych)

Tak Nie Nie wiem



 78 

Ogólnym i spodziewanym wnioskiem jest fakt, że im ktoś więcej stanowisk ob-
sługuje, tym większą posiada wiedzę i świadomość dotyczącą bezpieczeństwa eks-
ploatacji aparatów rentgenowskich. Natomiast, jeśli ktoś jest właścicielem, może 
posiadać pracowników specjalistów, którzy się tym zajmują. 

2.2.2. Wnioski z części I 

Podczas przeprowadzania kwestionariusza odnotowano kilka uwag. Przedstawio-
no je wraz z komentarzem w tabeli 2.6. 

 
Tabela 2.6. Uwagi do wybranych odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych. 

Opracowanie własne 
 

Uwagi Komentarz 

W jednym przypadku osoba ankietowana nie 
wiedziała, jaki dokładnie aparat posiada 
(pomyliła aparat rtg typu ramię C z aparatem 
rtg do diagnostyki ogólnej) 

Może o tym świadczyć brak wiedzy, albo nawet 
i kompetencji. Jeśli osoba zatrudniona przy 
promieniowaniu rtg nie wie, jakiego typu sprzęt 
obsługuje, może to być niebezpieczne dla 
personelu i pacjentów (aparat rtg typu ramię C 
jest stosowane podczas zabiegów i charakteryzuje 
się ciągłą ekspozycją tzw. fluoroskopią, w 
przeciwieństwie do aparatu rtg do diagnostyki 
ogólnej, gdzie wykonuje się zdjęcie) 

Pomimo napisania w pytaniu 7 odpowiedzi 
„Brak problemów”, zaznaczano w pytaniu 8 
„Nie” 

Brak problemów przy równoczesnym braku 
przeprowadzania audytu świadczy o tym, że 
ankietowany nie ma możliwości popełnienia 
błędu, czy spotkania się z jakimkolwiek 
problemem. Może to także sugerować o braku 
jakiejkolwiek wiedzy dotyczącej badanego 
zagadnienia 

Inspektor Ochrony Radiologicznej wykazuje 
się większą wiedzą dotyczącą audytów niż 
technik rtg 

Jest to zarówno zaletą jak i wadą. IOR powinien 
wykazywać się największą wiedzą, ponieważ na 
tym polega jego stanowisko pracy, jednak jeśli 
technik rtg nie ma wystarczającej wiedzy, to 
najprawdopodobniej oznacza, że nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji do wykonywanego 
zawodu 

Ankietowana osoba uważa, że audyt 
kliniczny nie jest obowiązkowy (pyt. 4) przy 
równoczesnym przeprowadzaniu audytu 
w swojej placówce (pyt. 8) 

Być może osobie zlecono uczestniczenie lub 
przeprowadzenie audytu, wskazano jego zakres 
i zadania, bez zagłębiania się w obowiązek 
prawny – stąd brak wiedzy na ten temat 
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W kilku placówkach zostały opracowane 
procedury robocze, ale nie na podstawie 
procedur wzorcowych (pyt. 5 i 6) 

Najprawdopodobniej wynika to z niedawno 
opracowanych przez Ministra Zdrowia procedur 
wzorcowych. Ankietowani posiadali opracowane 
procedury robocze, jednak według swojej 
wiedzy, jeszcze nie zdążyli (lub nie wiedzieli, że 
już są) ich poprawić 

W jednym gabinecie stomatologicznym było 
niezrozumienie pytań - brak jakiejkolwiek 
wiedzy dotyczącej audytów i procedur 

Brak jakiejkolwiek wiedzy w badanym temacie. 
Stomatolodzy często są nieświadomi przepisów, 
które ich obejmują w zakresie stosowania 
promieniowania rentgenowskiego 

Osoba pełniąca jednocześnie funkcję 
kierownika pracowni rtg, technika 
elektroradiologii i IOR uważa, że 
wewnętrzny audyt kliniczny przyczynia się 
tylko do zwiększenia biurokracji 

Może to wynikać z pełnienia aż trzech funkcji – 
mnogość wykonywanych zadań może być 
przytłaczająca dla jednej osoby; lub może być to 
spowodowane brakiem zrozumienia celu audytów 
klinicznych 

Jedna z osób ankietowanych na pytanie 6 
odpowiedziała „tak” i obok dopisała „w toku” 

Oznacza to, że od niedawno opracowanych 
procedur wzorcowych, osoba ankietowana 
pracuje nad opracowaniem procedur roboczych 

W pytaniu 12 jedna z osób ankietowanych 
uważa, że wewnętrzny audyt kliniczny 
przyczynia się do zwiększenia 
bezpieczeństwa operatora aparatu rtg, 
ale nie zwiększa bezpieczeństwa pacjenta 

Może być to oznaką nieprawidłowo 
przeprowadzonego audytu klinicznego. Wyniki 
audytu powinny być korzyścią obustronną, 
zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów 

 
Wyniki kwestionariusza oraz powyższe uwagi ukazują, że wielu ankietowanych 

ma problem z audytem klinicznym i/lub z procedurami roboczymi; niektórzy 
z nich nawet nie wiedzą o istnieniu tych zagadnień. Wskazuje to na potrzebę 
kształcenia ustawicznego w tym zakresie oraz szerzenia wiedzy między użytkowni-
kami promieniowania rtg. Wiedza powinna zostać dostarczona w przystępny sposób, 
aby nie tylko fizyk czy inżynier medyczny zrozumiał zagadnienia audytu klinicz-
nego, ale aby mogli je zrozumieć wszyscy. 

W wyniku przeprowadzonego kwestionariusza, została dostarczona wiedza do-
tycząca poziomu świadomości w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa eksploata-
cji aparatów rentgenowskich. Ogólne wykresy prezentowały zadowalający poziom 
tej wiedzy, jednak dokładna analiza konkretnych przypadków pokazała, że obecny 
stan wygląda bardziej niekorzystnie. Przedstawione jednostkowe odpowiedzi w tabeli 
2.6 ukazują, że problem dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa istnieje, i o ile nie 
jest na dużą skalę, to jest poważny. Jeśli nawet jeden obiekt eksploatacji aparatów 
rentgenowskich ma z tym problem, to wszystkie osoby uczestniczące w procesie 
diagnostyki rtg (operator, osoby postronne i in.) w tym konkretnym obiekcie są 
zagrożone zwiększonym ryzykiem poniesienia szkodliwych skutków promienio-
wania rtg. 
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2.3. Badania empiryczne II 

2.3.1. Omówienie i wyniki części II 

W celu weryfikacji metody kontroli przeprowadzanych przez WSSE, rozesłano 
do wszystkich stacji w Polsce zapytanie z prośbą o udostępnienie kwestionariuszy 
kontrolnych (załącznik 2). Zestawienie poszczególnych stacji WSSE przedstawio-
no graficznie na rysunku 2.17. 
 

 
Rys. 2.17. Zestawienie Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (WSSE) 
w Polsce, do których wystosowano zapytanie o udostępnienie formularzy kontrolnych 
stosowanych w pracowniach rentgenowskich i gabinetach posiadających aparat rtg. 
                                                        Opracowanie własne 

 
Na 16 wysłanych zapytań odpowiedziało 14 stacji WSSE (listownie, mailowo 

i/lub telefonicznie). W tabeli 2.7 zestawiono otrzymane odpowiedzi. 
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Tabela 2.7. Odpowiedzi otrzymane od 14 stacji WSSE w Polsce. Opracowanie własne 
 

Wojewódzka 
Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna 

Sposób 
odpowiedzi Treść odpowiedzi 

Białystok listownie 

Poinformowanie o opracowaniu danych w formularzach 
na podstawie Ustawy z dnia 29.11.2000 r. oraz rozporzą- 
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. i 18.02.2011; 
braku posiadania upoważnienia do przekazania formularzy 
(druk wewnętrzny) z wyjaśnieniem, że druki mogą być 
użyte przez osoby nieuprawnione 

Bydgoszcz brak odpowiedzi 
Gdańsk e-mailowy Przesłanie czterech formularzy w załączniku 

Gorzów Wlkp. listowny 
Sugestia o zwrócenie się do GIS; poinformowanie o 
aktualizowaniu pod względem przepisów przez GIS; 
niezasadność wykorzystania nieaktualnych formularzy 

Katowice listowny Niestosowanie formularzy; zapisywanie informacji 
i ustaleń na protokole kontroli 

Kielce listowny 

Poinformowanie o posiadaniu formularzy, ale wyłącznie 
do użytku wewnętrznego; formularze uwzględniają 
wytyczne do oceny SZJ zawarte w załączniku 5 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 

Kraków telefoniczny  
i e-mailowy 

Poinformowanie o ujednoliconych formularzach dla 
wszystkich WSSE, które mogą być dostępne na stronie 
internetowej; nakierowanie na pobranie odpowiedniego 
pliku ze wszystkimi formularzami na stronie internetowej 
(plik MS Excel – 11 arkuszy) 

Lublin brak odpowiedzi 

Łódź listowny Brak możliwości udostępnienia formularzy (druki 
wewnętrzne); sugestia o zwrócenie się do GIS 

Olsztyn listowny 
Poinformowanie o ujednoliconej formie formularzy 
w całym kraju i dostępności na stronach internetowych 
WSSE w Rzeszowie i WSSE w Kielcach 

Opole listowny Opracowanie formularzy przez GIS; prośba o zwrócenie 
się do GIS 

Poznań listowny Prośba o zwrócenie się do GIS 

Rzeszów listowny Przesłany w załączniku formularz do oceny zgodności 
SZJ w rentgenodiagnostyce 

Szczecin listownie 

Poinformowanie o niestosowaniu formularzy dot. oceny 
dokumentacji SZJ w rentgenodiagnostyce, a o dokony- 
waniu oceny na zgodność z zapisami określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 

Warszawa telefoniczny 
Zapytanie czy nie nastąpiła pomyłka poprzez bliskość 
WSSE w Poznaniu i czy nie zwrócono się z tym 
zapytaniem do GIS, gdyż formularze są ich własnością 

Wrocław telefoniczny 
Poinformowanie o posiadaniu przez wszystkie WSSE 
tych samych druków; możliwość uzyskania potrzebnych 
materiałów od najbliższej placówki (Poznań) 
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Uzyskane odpowiedzi podzielono na pięć grup (w nawiasie podano miasto, z któ-
rego pochodzi dana stacja WSSE): 
– grupa 1 – poinformowanie o opracowaniu formularzy na podstawie przepisów 

prawnych lub braku formularzy, ale prowadzeniu kontroli na podstawie przepi-
sów prawnych (Ustawa Prawo atomowe, Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 lutego 2011 i/lub 21.08.2006) i odesłanie do nich (Szczecin), 

– grupa 2 – nieudostępnienie formularzy (Białystok, Katowice, Kielce, Łódź, 
Wrocław), 

– grupa 3 – odesłanie do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), który opraco-
wał dla wszystkich WSSE w Polsce ujednolicone formularze i prośba zwrócenia 
się o ich udostępnienie do GIS (Gorzów Wlkp., Opole, Poznań, Warszawa), 

– grupa 4 – udostępnienie formularzy (Gdańsk, Kraków, Olsztyn, Rzeszów), 
– grupa 5 – brak odpowiedzi (Bydgoszcz, Lublin). 

Z czternastu otrzymanych odpowiedzi, tylko cztery WSSE bez żadnych proble-
mów udostępniły formularze. Szczególną uwagę należy zwrócić na WSSE w Krako-
wie, które przez kontakt telefoniczny nakierowało na pliki do pobrania ze strony 
internetowej. Są to następujące formularze: 
– ocena jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę rtg do celów medycznych,  
– ocena jednostki organizacyjnej stosującej urządzenia wytwarzające pole i pro-

mieniowanie elektromagnetyczne, 
– ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce, 
– ocena jednostki organizacyjnej stosującej stomatologiczną aparaturę rtg do ce-

lów medycznych, 
– ocena ochrony radiologicznej pacjenta w pracowniach medycyny nuklearnej, 
– ocena ochrony radiologicznej pacjenta w radioterapii onkologicznej, 
– ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej (rentgenodiagnostyka 

i radiologia zabiegowa), 
– ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej – fluoroskopia i angio-

grafia, 
– ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej (mammografia), 
– ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej (stomatologia), 
– ocena fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej (tomografia kompute-

rowa). 
WSSE w Krakowie jako jedyne w tak rozbudowany sposób odpowiedziało na 

prośbę o udostępnienie formularzy. WSSE w Bydgoszczy i Lublinie pomimo wie-
lokrotnych prób kontaktu, nie odpowiedziały, co może świadczyć o braku zgody na 
udostępnienie dokumentów. 

Nadmienić należy, że forma audytu stwarza możliwość przygotowania się przez 
audytowanego. Jawność kryteriów oceny ma temu służyć, a podejście większości 
WSSE, które nie udostępniają formularzy, świadczy o głównie kontrolnym charak-
terze tych działań. 
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2.3.2. Wnioski z części II 

Formularze udostępnione drogą elektroniczną różnią się jedynie tym, że w jed-
nej stacji WSSE opisano sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wraz 
z uwagami, a w drugiej tego brakuje. Wspólne dla obu jednostek są:  
– temat, 
– odpowiedź do zaznaczenia „tak” lub „nie”, 
– podstawa prawna. 

Także układ wszystkich treści jest identyczny (załącznik 3). Inaczej jest z for-
mularzem otrzymanym drogą listowną. W druku są jedynie dwie kolumny – „kon-
trolowane zagadnienia” oraz „podstawa prawna”. Kontrolowane zagadnienia róż-
nią się od wcześniejszych formularzy – jest inny układ i jest ich mniej.  

Najbardziej kontrastowymi odpowiedziami było udostępnienie formularzy i brak 
możliwości ich udostępnienia osobom trzecim (druki wewnętrzne). Jeśli wszystkie 
stacje WSSE posiadają ujednolicone druki opracowane przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego, to wszystkie placówki WSSE powinny także odpowiedzieć w podob-
ny sposób, np. udostępnić druki lub nie; odesłać do GIS lub do konkretnych prze-
pisów prawnych. Jeśli zatem na szczeblu jednostek kontrolujących są tak znaczne 
różnice w interpretacji zarządzeń, ustaleń i przepisów prawnych, to nie ma możli-
wości, lub jest bardzo utrudnione dostosowanie się do nich przez pracownie rent-
genowskie i gabinety posiadające aparat rtg. Pojawia się w tym miejscu potrzeba 
opracowania ujednoliconej formy przeprowadzania audytu klinicznego, aby stacje 
WSSE mogły w sposób ujednolicony oceniać jego wyniki podczas przeprowadza-
nia swojej kontroli. 

2.4. Podsumowanie 

Zarówno w pierwszym jak i w drugim badaniu wstępnym wyniki ukazały wy-
stępujące braki w poprawnym działaniu systemu zapewnienia bezpieczeństwa eks-
ploatacji aparatów rentgenowskich. W badaniu kwestionariuszowym przeprowa-
dzonym na czterech grupach respondentów, wielu z nich uczestniczyło w szkoleniu 
dotyczącym audytów i procedur, co oznacza, że mieli oni wiele pytań i wątpliwości 
z tym związanych. Kolejna grupa, którą stanowili studenci I roku studiów magi-
sterskich elektroradiologii (czyli kontynuacja kształcenia), również nie do końca 
znali badane zagadnienia (kluczowe dla bezpieczeństwa pracy technika elektrora-
diologii). Pozostali badani to osoby na różnym szczeblu w różnego typu placów-
kach na terenie Polski, które również miały problem w określeniu w jaki sposób 
zapewnić bezpieczeństwo w swoim obiekcie. Świadczy to o niejasności wymagań 
zawartych w przepisach prawnych i poszukiwaniu odpowiedzi oraz rozwiązań 
przez użytkowników aparatów rtg. Odnalezione metody z różnych źródeł (literatu-
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ra, internet, porady innych użytkowników) mogą okazać się niewłaściwe i rozbież-
ne (między pracowniami rtg i/lub przepisami prawnymi). Dlatego koniecznym jest 
ujednolicenie zasad bezpiecznej eksploatacji aparatury rentgenowskiej poprzez 
opracowanie systemu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Z kolei w badaniu związanym z weryfikacją metody sprawowania kontroli 
przez WSSE na terenie całej Polski, pojawiło się sporo rozbieżności związanych ze 
sposobem udzielonej odpowiedzi na przesłaną prośbę o udostępnienie używanych 
formularzy do kontroli. Również w tym badaniu można było podzielić „ankieto-
wanych” na kilka grup, z których wyłoniły się takie, które nie udostępniły formula-
rzy, odesłały do rozporządzeń i ustawy czy zaproponowały zwrócenie się z tą 
prośbą do Głównego Inspektora Sanitarnego. Tylko cztery spośród szesnastu bada-
nych stacji udostępniły potrzebne do przeprowadzenia weryfikacji formularze. 
Oprócz tej możliwości, która była celem badania, uzyskano również informacje o 
braku ujednolicenia sprawowanych funkcji przez wszystkie WSSE w Polsce. 

Nasuwa się jeden wniosek, że gdyby spojrzeć na ogół zebranych wyników i in-
formacji, obecna sytuacja nie prezentuje się najgorzej. Jednak po dokładnym prze-
analizowaniu wszystkich odpowiedzi i wiadomości można stwierdzić, że istniejący 
system kontrolny posiada spore braki, przy jednoczesnym braku dostępnych infor-
macji dla osób zainteresowanych systemem nadzorowania bezpieczeństwa. Jeśli 
WSSE proponują zapoznanie się z przepisami prawnymi zwykłym użytkownikom 
aparatów rentgenowskich, to nie można się spodziewać, że zastosują one w sposób 
wystarczający wymagania, wynikający z braku zrozumienia specyficznego języka 
prawnego. Istnieje zatem konieczność opracowania i wdrożenia zrozumiałego dla 
każdego użytkownika eksploatacji aparatów rentgenowskich systemu zapewnienia 
bezpieczeństwa. 

 
 



 

3. 

AUTORSKA KONCEPCJA SYSTEMU ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI APARATÓW 

RENTGENOWSKICH 

Przeprowadzona analiza literatury i istniejącego stanu ochrony przed promie-
niowaniem rtg pozwoliła dostrzec konieczność opracowania koncepcji zapewnie-
nia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich. W autorskiej koncepcji 
systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich ziden-
tyfikowano pięć obszarów, które wymagały szczegółowej analizy (rys. 3.1): 
– projekt pomieszczenia, 
– warunki eksploatacji aparatury rtg, 
– ochrona indywidualna, 
– dokumentacja, 
– audyty wewnętrzne. 

Wszystkie wymienione wyżej obszary powinny spełniać szereg wymagań, które 
w konsekwencji prowadzą do stworzenia bezpiecznego środowiska eksploatacji 
aparatury rtg. Obszary te są wzajemnie ze sobą powiązane i nie ma możliwości ich 
rozdzielenia. Oznacza to, że np. bez projektu pomieszczenia nie ma możliwości 
bezpiecznej eksploatacji aparatury rtg; bez niezbędnej dokumentacji, nie może 
zostać opracowany projekt pomieszczenia; bez oceny zgodności z wymaganiami 
podczas audytu wewnętrznego, ochrona indywidualna może być niekompletna. 
Zakres koncepcji obejmuje pięć obszarów, które należy traktować jako jedną ca-
łość z indywidualnym podejściem do każdego z nich. 
 

 
Rys. 3.1. Autorski system zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenow-

skich. Opracowanie własne 
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Każdy z wymienionych bloków na rysunku 3.1 został w dalszej części książki 
szczegółowo omówiony. Przedstawione obszary zawierają komplet wymagań do 
stworzenia bezpiecznego środowiska eksploatacji aparatu rentgenowskiego po-
przez autorski system zapewnienia bezpieczeństwa. 

3.1. Zdefiniowanie odbiorcy systemu zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji aparatów rentgenowskich 

Odbiorcą autorskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji apara-
tów rentgenowskich są placówki stosujące urządzenia rtg do diagnostyki ludzkiej, 
a w szczególności (prywatne i publiczne): 
– szpitale, 
– kliniki, 
– przychodnie, 
– pracownie rentgenowskie wykonujące badania usługowo, 
– gabinety stomatologiczne. 

Aparaty rentgenowskie, które mogą być objęte autorskim systemem zlokalizo-
wane na terenie Polski to (analogowe i cyfrowe): 
– tomograf komputerowy, 
– aparat rentgenowski typu ramię C, 
– aparat rentgenowski do diagnostyki ogólnej stacjonarny, 
– aparat rentgenowski do diagnostyki ogólnej jezdny (mobilny), 
– aparat mammograficzny, 
– aparat do densytometrii kości, 
– aparat rentgenowski pantomograficzny, 
– aparat rentgenowski do zdjęć wewnątrzustnych. 

Należy pamiętać, że autorski system zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji 
aparatów rentgenowskich jest przeznaczony do jednego aparatu rentgenowskiego, 
w związku z czym, jeśli aparatów rtg jest więcej, lub jeśli jest to zespół obiektów 
eksploatujących aparaty rentgenowskie, przy czym każdy z nich posiada swoje 
urządzenie rtg, należy algorytm zastosować osobno do każdego aparatu.  

3.2. Warunki brzegowe stosowania systemu 

Stosowanie systemu zapewniania bezpieczeństwa eksploatacji aparatury rentge-
nowskiej jest możliwe przez wszystkie pracownie rtg i gabinety o ile: 
– zatrudniają inspektora ochrony radiologicznej (z wyłączeniem aparatów do 

zdjęć wewnątrzustnych), 
– posiadają odpowiednią organizację pracy, 
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– posiadają aparat rentgenowski zdolny do wykonywania badań zgodnie z wyma-
ganiami prawnymi, 

– zatrudniają operatora aparatu rentgenowskiego z odpowiednimi kwalifikacjami 
(umiejętność obsługi aparatu rtg, aktualne badania lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do pracy w promieniowaniu jonizującym i aktualny certyfikat 
zdania egzaminu z kursu ochrony radiologicznej pacjenta), 

– posiadają świadomość niezbędnej dokumentacji, 
– współpracują z serwisem aparatury rentgenowskiej. 

3.3. Omówienie systemu 

Projekt pomieszczenia 
Pierwszym etapem przy otwarciu pracowni rentgenowskiej, a w konsekwencji 

eksploatacji aparatu rentgenowskiego jest projekt pomieszczenia. Ważnym elemen-
tem tego projektu jest zapewnienie, że ściany pomieszczenia, w którym będzie 
eksploatowane urządzenie rtg stanowi wystarczającą barierę ochronną przed pro-
mieniowaniem rtg dla osób przebywających w pobliżu, w tym także operatora 
urządzenia. Najskuteczniejszym zabezpieczeniem jest osłona ołowiowa, jednak jest 
to rozwiązanie dość kosztowne. Pojawia się zatem konieczność znajomości przeni-
kalności promieniowania rtg przez materiały budowlane i odniesienie do warstwy 
ołowiu. Rolę takiej wiedzy pełni w Polsce norma PN-86/J-80001. Jednak należy 
wyraźnie zaznaczyć, że norma PN-86/J-80001 została wycofana 29.10.2012 roku 
i nie są dostępne żadne opracowania, które można stosować przy obliczeniach 
osłon stałych. Do prawidłowego funkcjonowania pracowni/gabinetu i aparatu rtg 
należy spełnić kilka wymagań [Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325]: 
– wymaganie 1: konstrukcja osłon stałych ze względu na otrzymaną dawkę nie 

powinna przekraczać wartości granicznych (tab. 3.1), 
– wymaganie 2: odpowiednia do eksploatowanych urządzeń rtg powierzchnia 

i wysokość pomieszczenia (tab. 3.3), 
– Wymaganie 3: wygrodzenie pomieszczenia sterowni (zależnie od typu aparatu 

rtg), 
– wymaganie 4: odpowiednia lokalizacja źródła promieniowania w pomieszczeniu, 
– wymaganie 5: zapewnienie łączności wzrokowej i głosowej między operatorem 

urządzenia a pacjentem, 
– wymaganie 6: wyposażenie pracowni rtg/gabinetu w odpowiednią wentylację 

powietrza, 
– wymaganie 7: instalacja sygnalizacji ostrzegawczej nad drzwiami pracowni rtg, 
– wymaganie 8: zapewnienie możliwości przyciemnienia oświetlenia w pracowni 

rtg (zależnie od rodzaju aparatu rtg). 
W dalszej części zostały szczegółowe omówione powyższe wymagania. 
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Wymaganie 1 

Konstrukcja osłon stałych ze względu na otrzymaną dawkę nie powinna prze-
kraczać wartości granicznych, które przedstawiono w tab. 3.1 ze względu na rodzaj 
pomieszczenia. Oznacza to, że: 
– operatorzy aparatu rtg przebywający w pracowni rtg/gabinecie za parawanem 

ołowiowym nie mogą otrzymać sumarycznie dawki większej niż 6 mSv na rok 
(104,4 μGy/tydz.), 

– operatorzy aparatu rtg przebywający w sterowni (pracownia rtg) lub w wyzna-
czonym dowolnym miejscu ekspozycji w gabinecie nie mogą otrzymać suma-
rycznie dawki większej niż 3 mSv na rok (52,2 μGy/tydz.), 

– osoby z ogółu ludności (klienci, pozostały personel, przechodnie, współwłaści-
ciele itd.) przebywający poza pracownią rtg/gabinetem nie mogą otrzymać su-
marycznie dawki większej niż 0,5 mSv na rok (8,7 μGy/tydz.), 

– budynek mieszkalny sąsiadujący z pracownią rtg/gabinetem (ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości przebywania dzieci) nie może otrzymać suma-
rycznie dawki większej niż 0,1 mSv na rok (1,74 μGy/tydz.). 

 
Tabela 3.1. Dawki graniczne ze względu na rodzaj pomieszczenia. 
Opracowanie własne na podstawie Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325 

 

Rodzaj pomieszczenia Dawka graniczna 

Dla pracowni rtg (np. za parawanem) 6 mSv/rok 

Dla sterowni lub dla gabinetu dowolne miejsce ekspozycji 3 mSv/rok 

Dla pomieszczeń poza pracownią rtg (np. korytarz, toaleta, 
magazyn, parking, stołówka, sterylizatornia, poczekalnia, 
klatka schodowa, biuro, gabinet lekarski) 

0,5 mSv/rok 

Dla budynków mieszkalnych (dla wszystkich pomieszczeń 
znajdujących się np. w domu jednorodzinnym, bloku 
mieszkalnym, przedszkole) 

0,1 mSv/rok 

 
Jednostka dawki granicznej w tabeli 3.1 została przeliczona w tabeli 3.2 z mSv/rok 

na μGy/tydz. ze względu na wzór x, w którym występują μGy/tydz. 
 

Tabela 3.2. Przeliczenie jednostek dawek granicznych na μGy/tydz. 
Opracowanie własne 

 
6 mSv/rok 0,12 mSv/tydz. 0,0104 cGy/tydz. 104,4 μGy/tydz. 

3 mSv/rok 0,06 mSv/tydz. 0,0052 cGy/tydz. 52,2 μGy/tydz. 

0,5 mSv/rok 0,0096 mSv/tydz. 0,00087 cGy/tydz. 8,7 μGy/tydz. 

0,1 mSv/rok 0,0019 mSv/tydz. 0,000174 cGy/tydz. 1,74 μGy/tydz. 
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Wymaganie 2 

Odpowiednia powierzchnia i wysokość pomieszczenia ze względu na eksploat-
owane urządzenie rtg stanowi podstawę wyboru lokalizacji aparatu rtg. W tabeli 3.3 
zestawiono siedem typów aparatów rtg wraz z możliwością ich instalacji w zesta-
wach (np. aparat rtg do zdjęć wewnątrzustnych i aparat rtg pantomograficzny; apa-
rat rtg do diagnostyki ogólnej i aparat rtg mammograficzny) wraz z podaną mini-
malną powierzchnią pomieszczenia. 
 
Tabela 3.3. Powierzchnia pracowni rtg lub gabinetu ze względu na rodzaj eksploatowanego 

aparatu rtg. Opracowanie własne na podstawie Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325 
 

Typ aparatu 
Minimalna 

powierzchnia 
[m2] 

Dodatkowy aparat 
w pracowni lub gabinecie 

Dodatk. min. 
Powierzchnia 

na każdy dodatk. 
aparat [m2] 

aparat rentgenowski 
do zdjęć 
wewnątrzustnych 8 

aparat do zdjęć wewnątrzustnych 
lub pantomograf (2D lub 3D) lub 
mammograf lub aparat do 
densytometrii kości 

4 

aparat rentgenowski 
pantomograficzny 
(2D lub 3D) 8 

aparat do zdjęć wewnątrzustnych 
lub pantomograf (2D lub 3D) lub 
mammograf lub aparat do 
densytometrii kości 

4 

aparat 
mammograficzny 8 

następny aparat do zdjęć 
wewnątrzustnych lub pantomograf 
(2D lub 3D) lub mammograf lub 
aparat do densytometrii kości 

4 

aparat do 
densytometrii kości 8 

aparat do zdjęć wewnątrzustnych 
lub pantomograf (2D lub 3D) lub 
mammograf lub aparat do 
densytometrii kości 

4 

aparat rentgenowski 
do diagnostyki 
ogólnej 

15 

Aparat rentgenowski do 
diagnostyki ogólnej 5 

aparat do zdjęć wewnątrzustnych 
lub pantomograf (2D lub 3D) lub 
mammograf lub aparat do 
densytometrii kości 

4 

Aparat 
rentgenowski typu 
ramię C 

20 – – 

Tomograf 
komputerowy 15 – – 

Wysokość pomieszczenia to minimum 2,5 metra 
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Uwagi do minimalnych powierzchni pracowni rtg/gabinetu: 
– do podanych wcześniej powierzchni, nie wlicza się powierzchnia sterowni, jeśli 

znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu, 
– dopuszczone może być zmniejszenie powierzchni pomieszczenia o 5%, na co 

musi wyrazić pisemną zgodę WSSE, którym podlega obiekt eksploatacji apara-
tu rtg. 

Wymaganie 3 

Pracownie rentgenowskie wyposażone w aparat rtg: 
– do diagnostyki ogólnej lub 
– tomograf komputerowy 
– powinny posiadać wygrodzoną sterownię zlokalizowaną: 
– w pracowni rtg lub 
– w pomieszczeniu przylegającym do pracowni rtg lub, 
– na korytarzu pod warunkiem, że jest to ciąg komunikacyjny przeznaczony wy-

łącznie dla personelu zatrudnionego w pracowni rtg. 
W pracowni rtg (poza aparatem rtg typu ramię C i tomografem komputerowym) 

nie ma konieczności stosowania drzwi między sterownią a pracownią, o ile jest to 
bezpieczne dla personelu (ze sterowni nie może być widoczne miejsce padania 
wiązki pierwotnej promieniowania rtg). Dopuszcza się ekspozycję na aparacie do 
badania kości przy stanowisku roboczym z komputerem bez osłon, jeśli jest to 
bezpieczne dla personelu (czyli kiedy podczas badań miernikiem radiacji wynik 
wskazuje 0). 

Wymaganie 4 

Aparaty rentgenowskie należy instalować w sposób, aby (z wyłączeniem apara-
tów do zdjęć wewnątrzustnych, pantomografów mammografów i aparatów do den-
sytometrii kości): 
– był dostęp do pacjenta co najmniej z dwóch stron, 
– wiązka promieniowania rtg pierwotnego nie była kierowana w stronę sterowni, 

drzwi, miejsca wyzwalania ekspozycji. 

Wymaganie 5 

Należy zapewnić łączność wzrokową i głosową operatora aparatu rtg z pacjen-
tem poprzez kamerę z mikrofonem lub wideodomofon lub szybę z mikrofonem. 
W przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych z cyfrowym przetwarzaniem ob-
razu dopuszcza się jako rozwiązanie uchylone drzwi, o ile nie zagraża to bezpie-
czeństwu operatora i/lub osób postronnych. 

Wymaganie 6 

Pracownie i gabinety eksploatujące aparaty rentgenowskie powinny być wyposa-
żone w wentylację mechaniczną lub grawitacyjną zapewniającą minimum 1,5-krotną 
wymianę powietrza na godzinę (w ciemni wentylację mechaniczną z co najmniej 
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3-krotną wymianą powietrza na godzinę). Klimatyzator nie może być traktowany 
jako wentylator powietrza. 
Wymaganie 7 

Pracownie wyposażone w aparat rtg do diagnostyki ogólnej lub tomograf kom-
puterowy powinny posiadać nad drzwiami wejściowymi ostrzegawczą sygnalizację 
świetlną włączającą się wraz z zasileniem generatora (z wyłączeniem sytuacji, 
w której ekspozycję wykonuje się zza jedynych drzwi prowadzących do pracowni). 
Wymaganie 8 

W pracowniach wyposażonych w aparaty rtg posiadające świetlny wskaźnik 
wielkości napromieniowanego pola powinna być możliwość przyciemnienia 
oświetlenia. 

Spełniając przywołane wymagania, należy opracować projekt osłon stałych, 
w którym obliczana jest osłonność istniejących osłon stałych ze wskazaniem ewen-
tualnego ich dodatkowego zabezpieczenia. Projekt osłon stałych powinien zawie-
rać następujące elementy: 
  1) podstawę prawną opracowania 
  2) przedmiot opracowania 
  3) lokalizację przedmiotu opracowania 
  4) parametry przedmiotu opracowania (wymiary wraz z podaniem pomieszczeń 

sąsiadujących) 
  5) rodzaj wentylacji 
  6) sposób kontaktu głosowego i wzrokowego operatora z pacjentem 
  7) miejsce wyzwalania ekspozycji 
  8) wzory i dane stosowane w obliczeniach 
  9) obliczenia wraz z danymi i założeniami  
10) podsumowanie zawierające osłonność osłon stałych wraz ze wskazaniem 

ewentualnej konieczności dodatkowego zabezpieczenia z podaniem rodzaju 
i wielkości dodatkowej osłony 

11) rzut przedmiotu opracowania z legendą 
W analizie literaturowej wskazano na nieaktualność normy PN-86/J-80001. Zapro-

ponowano jej uaktualnienie i obliczenia w następujący sposób: 
Krok 1 

Przyjęcie danych i założeń do obliczeń: 
– wykaz osłon, na które będzie padać promieniowanie rtg pierwotne, 
– wykaz osłon, na które będzie padać promieniowanie rtg rozproszone, 
– nazwa, producent i typ aparatu rtg, 
– przewidywana liczba zdjęć na tydzień, 
– średni lub maksymalny czas wykonywania jednego zdjęcia, 
– maksymalne wysokie napięcie na lampie rtg, 
– maksymalne natężenie lampy rtg, 
– filtracja całkowita aparatu rtg wyrażona jako odpowiednik aluminium. 
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Krok 2 

Przyjęcie odpowiednich dawek tygodniowych do obliczeń z tabeli 3.2. W Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. 2006 nr 180 
poz. 1325] dawki graniczne zostały podane w jednostkach mSv/rok. Do obliczeń 
niezbędne są dawki graniczne w cGy/tydz. oraz μGy/tydz. co zostało przedstawio-
ne w tabeli 3.4. 
 

Tabela 3.4. Dawki tygodniowe dla promieniowania rtg pierwotnego 
i rozproszonego. Opracowanie własne 

 

Rodzaj pomieszczenia 

Dla promieniowania 
rtg  

pierwotnego K 
[cGy/tydz.] 

Dla promieniowania rtg  
rozproszonego C1 

[μGy/tydz.] 

Dla pracowni rtg (np. za parawanem) 0,0104 104,4 
Dla sterowni lub w gabinecie za parawanem 
lub dla gabinetu dowolne miejsce ekspozycji 0,0052 52,2 

Dla pomieszczeń poza pracownią rtg (np. 
korytarz, toaleta, magazyn, parking, 
stołówka, sterylizatornia, poczekalnia, klatka 
schodowa, biuro, gabinet lekarski) 

0,00087 8,7 

Dla budynków mieszkalnych (dla wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się np. w domu 
jednorodzinnym, bloku mieszkalnym, 
przedszkole) 

0,000174 1,74 

 
 
Krok 3 

Obliczenie czasu (t) narażenia na promieniowanie X w ciągu tygodnia [PN-
86/J-80001]: 
 

     0tUTt ⋅⋅=  (12) 
gdzie: 
T – współczynnik określający prawdopodobieństwo przebywania ludzi w osłania-

nym miejscu; 
U – współczynnik określający prawdopodobieństwo skierowania użytecznej wiązki 

promieniowania X w kierunku obliczonej osłony; 
t0 – maksymalny czas pracy źródła promieniowania X w ciągu tygodnia na jednej 

zmianie, s, min lub h. 
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Należy przyjmować: 
T = 1 – dla miejsc stałego przebywania ludzi (np. miejsca ciągłej pracy, pomiesz-

czenia mieszkalne, miejsca przeznaczone dla dzieci, biura, gabinety lekarskie); 
T = 0,25 – dla miejsc czasowo wykorzystywanych przez ludzi (np. komunikacje, 

korytarze, toaleta, stołówki, magazyny, sterylizatornie); 
T = 0,05 – dla miejsc krótkiego czasu przebywania ludzi (np. ulice, chodniki, pla-

ce, klatki schodowe); 
U = 1 – dla wszystkich osłon stałych (ściany, sufity, podłogi, drzwi, okna itd.). 
 
Krok 4 

Obliczenia osłon przed promieniowaniem rtg pierwotnym. Czyli tylko dla tych 
osłon stałych, które mogą być napromieniowane wiązką pierwotną. 

Obliczenie krotności (K) osłabienia promieniowania X przez osłonę [PN-86/J-
80001]: 

 
y

lD
ItDK ⋅

⋅
⋅⋅

= 2
'

 
(13) 

gdzie: 
D' – moc dawki wg PN-86/J-80001 pkt. 2.5.1.1. w odległości 1 m od ogniska lam-

py przeliczona dla prądu anodowego 1mA, [cGy · min-1 · m2 · mA-1], 
I – nominalne natężenie prądu anodowego lampy rentgenowskiej [mA], 
t – czas narażenia w ciągu tygodnia osób przebywających w miejscu osłanianym, 

wyznaczony zgodnie z krokiem 3. w [min], 
D – dawka tygodniowa określona zgodnie z tab. 3.4 w [cGy],  
l – najmniejsza odległość ogniska lampy od miejsca osłanianego w ustalonych 

warunkach pracy, [m], 
y – współczynnik zgodny z tabelą 3.5. 
 

Tabela 3.5. Współczynnik y dla osłabienia w tkance dla filtracji całkowitej 2 mm Al. 
Opracowanie własne na podstawie PN-86/J-80001 

 

Rodzaj aparatu rtg 
Napięcie na lampie rentgenowskiej 

70 kV 100 kV 130 kV 

aparat rtg do zdjęć wewnątrzustnych 0,31 0,40 0,41 

aparat rtg pantomograficzny (przystawka 
cefalometryczna) 
aparat mammograficzny 
aparat rtg do diagnostyki ogólnej 
aparat rtg typu ramię C 

– 0,03 0,05 
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Krok 5 
Obliczenia osłony przed promieniowaniem rtg rozproszonym. Czyli tylko dla 

tych osłon stałych, które mogą być napromieniowane wiązką rozproszoną. 
Obliczenie zredukowanej mocy dawki (C1) [PN-86/J-80001]: 
 

It
lDC
⋅
⋅

=
2

1
 

(14) 

 
gdzie: 
D – dawka tygodniowa określona zgodnie z tab. 3.8 w [μGy], 
l – najmniejsza odległość przedmiotu rozpraszającego od miejsca osłanianego 

w ustalonych warunkach pracy, [m], 
t – czas narażenia w ciągu tygodnia osób przebywających w miejscu osłanianym 

wyznaczony zgodnie z krokiem 3 w [h], 
I – nominalne natężenie prądu anodowego lampy rentgenowskiej [mA]. 

 
Krok 6 

Obliczenie równoważnika ołowiu (d) [opracowanie własne]: 
 

hW
d
xd :

'
⋅=

 
(15) 

gdzie: 
d – równoważnik ołowiu istniejącej osłony stałej [mm], 
x – grubość istniejącej osłony stałej w gabinecie rtg [mm], 
d’ – grubość osłony stałej o odpowiedniej gęstości równoważnie odpowiedniej 

grubości ołowiu dla promieniowania X przy najwyższym możliwym napięciu 
na lampie rentgenowskiej tab. 3.6-3.7 [mm], 

W – grubość ołowiu dla promieniowania X – tab. 3.6-3.7 [mm], 
h – współczynnik gęstości materiału, z którego zbudowana jest osłona. 

 
Krok 7 

Wyznaczenie wymaganej grubości osłony z ołowiu zgodnie z rys. 3.2-3.3: 
– Jeśli obliczone K jest mniejsze niż krzywe na rysunku 3.2, przyjmuje się, że war-

tość ta jest 0÷0,5 mm Pb. 
– Jeśli obliczone C1 jest mniejsze niż krzywe na rysunku 3.3, przyjmuje się, że 

wartość ta jest <0,1 mm Pb. 
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Rys. 3.2. Zależność krotności osłabienia promieniowania X pierwotnego od grubości 

warstwy ołowiu. Źródło: PN-86J-80001 

 

 
Rys. 3.3. Zależność grubości warstwy ołowiu od zredukowanej mocy dawki promieniowa-

nia X rozproszonego przez wodę lub tkankę. Źródło: PN-86J-80001 
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Krok 8 

Porównanie wyznaczonej wymaganej grubości osłony z ołowiu z istniejącymi 
osłonami i ich równoważnikami ołowiu z tabelami 3.6-3.7. 
 
Tabela 3.6. Grubości, w mm, osłon z cegły o gęstości bloków wapienno-piaskowych 
o gęstości 1,6 g ∙ cm-3 równoważne odpowiedniej grubości ołowiu dla promieniowania X 
                                przy różnych napięciach na lampie rentgenowskiej 

 

Napięcie, kV 
Grubość ołowiu, mm 

1,0 2,0 3,0 

100 120 210 – 
150 130 210 340 

 
Tabela 3.7. Grubości, w mm, osłon z betonu o gęstości 2,1÷2,2 g ∙ cm-3 równoważne 
odpowiedniej grubości ołowiu dla promieniowania X przy różnych napię ciach na lampie 
                                                              rentgenowskiej 

 

Napięcie kV 
Grubość ołowiu, mm 

0,5 1,0 2,0 

75 51 84 152 
100 42 72 127 
150 51 84 160 

 
Krok 9 

Podsumowanie i opisanie ewentualnej konieczności dodatkowego osłonięcia 
ołowiem istniejących osłon stałych. 

Projekt osłon stałych pod względem poprawności wykonanych obliczeń i od-
powiedniej osłonności obiektu eksploatującego aparat rentgenowski zatwierdza 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

 
Warunki eksploatacji aparatury rtg 

Aby możliwe było uruchomienie pracowni rtg i/lub aparatu rtg, wymagane jest 
złożenie wniosku o wydanie na nie zezwolenia. Jest to drugi etap po opracowaniu 
projektu osłon stałych i zatwierdzeniu go przez WSSE. W Ustawie Prawo Atomo-
we [Dz. U. 2019 poz. 1792] określono wymagania treści wniosku: 
– oznaczenie jednostki organizacyjnej (siedziba), 
– numer identyfikacji podatkowej, 
– rodzaj, zakres i miejsce wykonywania działalności związanej z narażeniem. 

Dodatkowo wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty potwierdzające 
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spełnienie warunków ochrony radiologicznej. Wniosek jest składany przez kierow-
nika placówki. 

Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne dokonały interpretacji po-
wyższego wymagania i na stronach internetowych wydziałów WSSE można odna-
leźć spis wymaganych przez nie dokumentów (różniących się między poszczegól-
nymi stacjami). W celu ujednolicenia i ograniczenia niezbędnych dokumentów, 
dokonano własnej interpretacji, zgodnie z którą wniosek o wydanie zezwolenia na 
stosowanie aparatu rentgenowskiego i/lub pracowni rtg (z wyłączeniem gabinetu 
stomatologicznego jako pracowni) powinien zawierać: 
– nazwę placówki wraz z dokładnym adresem oraz miejscem wykonywania dzia-

łalności zaznaczonym we wniosku (z nazwą tej komórki organizacyjnej i do-
kładnym adresem jeśli są inne), 

– numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku działalności gospodarczej), 
– dane kierownika placówki – imię i nazwisko, numer telefonu, adres do kore-

spondencji, 
– dane inspektora ochrony radiologicznej: imię i nazwisko, numer certyfikatu, 

data wydania certyfikatu, 
– jeśli wniosek dotyczy uruchomienia aparatów rtg: informacje dotyczące aparatu 

rentgenowskiego (uzupełniane dla każdego osobno, jeśli zgłaszanych jest wię-
cej niż jeden): rodzaj aparatu rtg, model, producent, numer seryjny, rok produk-
cji. Jeśli wniosek dotyczy uruchomienia pracowni: określenie rodzaju stosowa-
nych aparatów rentgenowskich, 

– podpis kierownika placówki, 
– załączniki: 

• kserokopia instrukcji obsługi (strona tytułowa, spis treści, dane techniczne 
aparatu rtg) w języku polskim – dotyczy wyłącznie uruchomienia aparatu rtg, 

• kserokopia projektu osłon stałych (strona tytułowa, spis treści, wnioski koń-
cowe określające sposób zabezpieczenia osłon stałych, rzut pomieszczenia 
z pieczątką potwierdzającą zatwierdzenie projektu przez WSSE), 

• kserokopia testów akceptacyjnych (strona tytułowa, spis treści, wnioski koń-
cowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych 
przez aparat rtg) – dotyczy wyłącznie uruchomienia aparatu rtg. 

Kontrola jakości aparatury rentgenowskiej w podstawowym zakresie (tzw. testy 
podstawowe) powinna odbywać się regularnie, zgodnie z określonymi wymaganiami 
i kryteriami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji me-
dycznej [Dz. U. 2017 poz. 884]. Testy podstawowe powinna wykonywać osoba 
wyznaczona przez właściciela placówki (np. przez inspektora ochrony radiologicz-
nej, technika elektroradiologii, lekarza stomatologa). W dalszej części książki 
przedstawiono punkty, które powinny zostać poddane szczególnej uwadze. W tabe-
lach 3.8-3.13 zaprezentowano fragmenty wymagań z wyżej wymienionego rozpo-
rządzenia [Dz. U. 2017 poz. 884] omawianych punktów. 
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Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej 
Punkt 2.  Powtarzalność ekspozycji 

 
Tabela 3.8. Fragment testów podstawowych w radiografii ogólnej analogowej – 

powtarzalność ekspozycji. Źródło: Dz. U. 2017 poz. 884 
 

Lp. Nazwa testu 
Zakres 

Częstotliwość 
Opis testu Kryterium 

 
2. 

Powtarzalność 
ekspozycji 

Uwaga: Wykonać jeden z poniższych testów: 2.1. lub 2.2. Do wykonania 
testu 2.2. należy stosować kasetę testową. 
2.1. Dla ekspozycji z użyciem fantomu 
równoważnego standardowemu 
pacjentowi wykonanej przy użyciu 
klinicznie stosowanych parametrów 
ekspozycji odchylenie zmierzonej 
wartości kermy w powietrzu od wartości 
odniesienia wynosi maksymalnie 

±20% 

co miesiąc 2.2. Dla obrazu uzyskanego z użyciem 
fantomu schodkowego przy użyciu 
klinicznie stosowanych parametrów 
ekspozycji różnica pomiędzy wartością 
gęstości optycznej zmierzoną na polu 
kryterialnym obrazu fantomu 
schodkowego a wartością odniesienia 
wynosi maksymalnie 

±0,20 

 
W podpunkcie 2.1 do testu należy użyć urządzenia do pomiaru dawki promie-

niowania rtg (dawkomierza). Otrzymany wynik dawki promieniowania rtg nie 
powinien być większy ani mniejszy o 20% od wartości odniesienia wyznaczonej 
podczas pierwszych testów podstawowych. W podpunkcie 2.2 do wykonania testu 
należy zastosować fantom schodkowy zawierający różne grubości tego samego 
materiału (np. miedzi). W rezultacie otrzymuje się kliszę, na której widoczne są 
różne zaczernienia wynikające z różnych grubości materiałów. Należy wybrać 
jedno z pól i zmierzyć za pomocą densytometru do pomiaru gęstości optycznej. 
Wynik nie powinien być większy ani mniejszy o wartość 0,20 gęstości optycznej 
od wartości odniesienia wyznaczonej podczas pierwszych testów podstawowych. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że test z użyciem dawkomierza sprawdza przede 
wszystkim powtarzalność wyzwalanej ekspozycji promieniowania rtg, a więc 
sprawność aparatu rtg, natomiast test z użyciem fantomu schodkowego może być 
nieco bardziej skomplikowany. Wynika to z konieczności korzystania z chemika-
liów do wywołania kliszy rentgenowskiej. Jeśli chemikalia są przestarzałe lub zu-
pełnie świeże, ma to istotne znaczenie na otrzymany wynik (gęstość optyczną). Jest 
to także bardzo ważna informacja, która sygnalizuje konieczność wymiany chemi-
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kaliów. Jednak nie ma wtedy pewności, czy negatywny wynik testu jest spowodo-
wany niesprawnością aparatu rtg, czy chemikaliami. W rozporządzeniu wymagane 
jest wykonanie jednego z dwóch testów, do wyboru. Należałoby przemyśleć tę 
kwestię i raczej skłonić się ku pomiarowi dawkomierzem, który poda nam bez-
względną wartość promieniowania rtg. 
 
Punkt 5.  System automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) 
 

W podpunkcie 5.3 jest mowa o ocenie systemu AEC przy zmianie natężenia 
prądu. Należy mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie aparaty rentgenowskie posia-
dają techniczną możliwość zmiany natężenia prądu przez użytkownika. Badanie 
systemu AEC przy zmianie natężenia prądu powinno więc być opcjonalne, ze 
względu na brak możliwość wykonania go na wszystkich aparatach rtg w przy-
stępny sposób przez operatora aparatu rtg. 
 

Tabela 3.9. Fragment testów podstawowych w radiografii ogólnej analogowej – system 
automatycznej kontroli ekspozycji (AEC). Źródło: Dz. U. 2017 poz. 884 

 

Lp. Nazwa testu 
Zakres 

Częstotliwość 
Opis testu Kryterium 

 
5. 

System 
automatycz
nej kontroli 
ekspozycji 
(AEC) 

Uwaga: Do wykonania testu stosować kasetę testową. Średnia gęstość 
optyczna na uzyskanych obrazach zawiera się w przedziale 0,9 – 1,4 
(wliczając tło). Testy 5.1. – 5.3. należy wykonać przy użyciu komory lub 
kombinacji komór najczęściej stosowanej klinicznie. 

5.1. Ocena systemu AEC przy zmianie 
wysokiego napięcia 
Różnica pomiędzy gęstościami 
optycznymi zmierzonymi na środku 
obrazów fantomu równoważnego 
standardowemu pacjentowi uzyskanych 
dla najniższej i najwyższej wartości 
wysokiego napięcia z zakresu 
stosowanego klinicznie, a wartością 
średnią wynosi maksymalnie 

±0,15 

6 miesięcy 
po każdych 
testach specja- 
listycznych 

5.2. Ocena systemu AEC przy zmianie 
grubości fantomu 
Różnica pomiędzy gęstościami 
optycznymi zmierzonymi na środku 
obrazów: fantomu równoważnego 
standardowemu pacjentowi oraz fantomu 
o innej grubości zbudowanego  
z tego samego materiału co fantom 
równoważny standardowemu pacjentowi 
uzyskanych dla tej samej wartości 
wysokiego napięcia najczęściej 
stosowanej klinicznie, a wartością średnią 
wynosi maksymalnie 

±0,30 
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5.3. Ocena systemu AEC przy zmianie 
natężenia prądu 
Różnica pomiędzy gęstościami 
optycznymi zmierzonymi na środku 
obrazów fantomu równoważnego 
standardowemu pacjentowi uzyskanych 
dla jednakowych ustawień systemu AEC, 
dla najniższej i najwyższej wartości czasu 
ekspozycji z zakresu stosowanego 
klinicznie, a wartością średnią wynosi 
maksymalnie 

±0,15 

5.4. Ocena czułości komór systemu AEC 
Różnica pomiędzy gęstościami 
optycznymi zmierzonymi na środku 
obrazów fantomu równoważnego 
standardowemu pacjentowi uzyskanych 
dla każdej z komór systemu AEC, a 
wartością średnią wynosi maksymalnie 

±0,30 

 
Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej (CR i DR) 
Punkt 2.  Powtarzalność ekspozycji 
 
Tabela 3.10. Fragment testów podstawowych w radiografii ogólnej cyfrowej – powtarzal-

ność ekspozycji. Źródło: Dz. U. 2017 poz. 884 
 

Lp. Nazwa 
testu 

Zakres 
Częstotliwość 

Opis testu Kryterium 
 
2. 

Powta- 
rzalność 
ekspozycj
i 

Uwaga: Należy wykonać jeden z poniższych testów: 2.1 – 2.2 Do wykonania 
testu 2.2 w systemach CR należy stosować testową płytę obrazową. 
2.1. Dla ekspozycji z użyciem fantomu 
równoważnego standardowemu pacjentowi 
wykonanej w trybie ręcznym, przy 
nominalnej wartości wysokiego napięcia 
stosowanego klinicznie, możliwie najbliżej 
wartości 70 kV lub 100 kV, odchylenie 
zmierzonej kermy w powietrzu od wartości 
odniesienia wynosi maksymalnie. 
Uwaga: Podczas wykonywania testu dla 
wartości wysokiego napięcia możliwie 
najbliżej 100 kV można dodatkowo użyć 
fantomu 1,3 mm Cu. 

±30% 

co miesiąc 

2.2. Dla ekspozycji z użyciem fantomu 
równoważnego standardowemu pacjentowi 
wykonanej w warunkach klinicznych, 
odchylenie SNR (dla ROI o powierzchni 
około 4 cm2, położonego w środku obrazu) 
od wartości odniesienia wynosi 
maksymalnie 

±30% 



 101 

W podpunktach 2.1 i 2.2 jest podobna sytuacja jak w urządzeniach analogo-
wych tego samego typu, opisana powyżej. Różnica polega na innych kryteriach 
przez inny sposób przetwarzania obrazu i użycie innych parametrów ekspozycji pro-
mieniowania rtg. W podpunkcie 2.1 test jest wykonywany z użyciem dawkomierza, 
a wynik nie może być większy ani mniejszy o 30% od wartości odniesienia ustalanej 
podczas pierwszych testów podstawowych. W podpunkcie 2.2 test wykonuje się 
z użyciem fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi (np. 2,5 cm miedzi). 
Otrzymane zdjęcie na komputerze zostaje poddane pomiarowi, poprzez zaznacze-
nie w programie komputerowym obszaru o powierzchni ok. 4 cm2 na środku 
otrzymanego zdjęcia. Odczytywany jest wynik (odchylenie SNR), który nie może 
być większy ani mniejszy od wartości odniesienia ustalanej podczas pierwszych 
testów podstawowych. Problemem może być wykonana naprawa lub kalibracja 
aparatu rtg, która może w znaczny sposób zmienić otrzymywany odczyt w badaniu 
z podpunktu 2.2. Również w tym przypadku wiarygodnym i powtarzalnym wyni-
kiem wydaje się być pomiar dawki promieniowania rtg. Należy zwrócić na to uwa-
gę, wybierając jeden z opisanych testów. 
 
Punkt.  5 .  System automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) 
 

W podpunkcie 5.4 przy ocenie systemu AEC przy zmianie natężenia prądu sy-
tuacja jest identyczna jak przy aparacie analogowym tego samego typu. Nie wszyst-
kie aparaty rentgenowskie mają techniczną możliwość zmiany natężenia prądu. 
Należałoby ten test dodać jako opcjonalny do wykonania. 
 

Tabela 3.11. Fragment testów podstawowych w radiografii ogólnej cyfrowej – system 
automatycznej kontroli ekspozycji (AEC). Źródło: Dz. U. 2017 poz. 884 

 

Lp. Nazwa 
testu 

Zakres 
Częstotliwość 

Opis testu Kryterium 
5. 

System 
automatycz
nej kontroli 
ekspozycji 
(AEC) 

Uwaga: Testy 5.1 – 5.2 należy wykonać przy użyciu głównego regionu 
detektora lub kombinacji regionów najczęściej stosowanej klinicznie. 
5.1. Ocena systemu AEC przy zmianie 
wysokiego napięcia 
Dla obrazów fantomu równoważnego 
standardowemu pacjentowi, wykonanych 
dla najniższej i najwyższej klinicznie 
stosowanej wartości wysokiego napięcia, 
odchylenie obciążenia prądowo-
czasowego od wartości odniesienia 
wynosi maksymalnie 

±30% 

6 miesięcy po 
każdych testach 
specjalistycznych 

5.2. Ocena systemu AEC przy zmianie 
grubości fantomu 
Dla obrazów fantomu równoważnego 
standardowemu pacjentowi oraz fantomu 
o innej grubości, zbudowanego z tego 

±30% 
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samego materiału co fantom równoważny 
standardowemu pacjentowi, wykonanych 
dla tej samej wartości wysokiego napięcia 
najczęściej stosowanej klinicznie, 
odchylenie obciążenia prądowo-
czasowego od wartości odniesienia 
wynosi maksymalnie 

5.3. Ocena systemu AEC przy zmianie 
położenia głównego regionu detektora 
Dla obrazów fantomu równoważnego 
standardowemu pacjentowi wykonanych 
przy ekspozycjach dla poszczególnych 
położeń głównego regionu detektora 
systemu AEC oraz dla tej samej wartości 
wysokiego napięcia najczęściej 
stosowanej klinicznie, odchylenie 
obciążenia prądowo-czasowego od 
wartości odniesienia wynosi maksymalnie 

±30% 

5.4. Ocena systemu AEC przy zmianie 
natężenia prądu 
Dla obrazów fantomu równoważnego 
standardowemu pacjentowi, dla 
najmniejszej i największej wartości czasu 
ekspozycji z zakresu stosowanego 
klinicznie, odchylenie obciążenia 
prądowo-czasowego od wartości 
odniesienia wynosi maksymalnie 

±30% 

 
Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii 
 

Tabela 3.12. Fragment testów podstawowych we fluoroskopii i angiografii. 
Źródło: Dz. U. 2017 poz. 884 

 

Lp. Nazwa testu 
Zakres 

Częstotliwość Opis testu Kryterium 
Uwaga: Urządzenia stosowane do badań fluorograficznych, fluoroskopowych i angiograficznych 
należy kontrolować tak, jak urządzenia stosowane do radiografii ogólnej, o ile pozwala na to ich 
konstrukcja, z rozszerzeniem o poniższe testy. 
 
1. 

Zniekształceni
e obrazu 

Na obrazie obiektu testowego 
zawierającego wzór kratki o długości 
boku równej 1 cm nie są widoczne 
zniekształcenia sugerujące 
uszkodzenie wzmacniacza obrazu lub 
monitora 

– co 6 miesięcy 

 
2. 

Zegar 

Podczas ciągłej lub impulsowej 
ekspozycji czas, po którym występuje 
ostrzegawczy sygnał akustyczny 
wynosi maksymalnie 

5 minut co 12 
miesięcy 
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3. 

Rozdzielczość 
wysokokontras
towa toru 
wizyjnego 

Dla ekspozycji fantomu, zawierającego wzór do oceny rozdzielczości 
wykonanej w warunkach fluoroskopii, rozdzielczość wysokokontrastowa 
toru wizyjnego dla wzmacniacza o nominalnej średnicy:  
36 cm – 40 cm wynosi minimalnie 0,7 pl/mm 

co 6 miesięcy 
30 cm – 35 cm wynosi minimalnie 0,8 pl/mm 
25 cm – 29 cm wynosi minimalnie 0,9 pl/mm 
20 cm – 24 cm wynosi minimalnie 1,0 pl/mm 
15 cm – 4018 cm wynosi minimalnie 1,25 pl/mm 

 
Autorski model zapewnienia bezpieczeństwa aparatów rentgenowskich obejmu-

je jedynie aparaty rtg typu ramię C, więc opisane testy dotyczą jedynie fluoroskopii. 
Na początku zapisano uwagę, że testy podstawowe należy wykonać tak, jak dla 

urządzeń stosowanych w radiografii ogólnej z rozszerzeniem o wypunktowane 
testy. Aby nie było wątpliwości, jakie testy mają być wykonywane, przedstawiono 
je w tabeli 3.13. 
 

Tabela 3.13. Testy podstawowe wykonywane dla aparatu rtg typu ramię C. 
Opracowanie własne na podstawie Dz. U. 2017 poz. 884 

 

Nazwa testu Opis testu Kryterium Częstotliwość 

Powtarzal- 
ność 
ekspozycji 

Dla ekspozycji z użyciem fantomu 
równoważnego standardowemu 
pacjentowi wykonanej w trybie ręcznym, 
przy nominalnej wartości wysokiego 
napięcia stosowanej klinicznie, możliwie 
najbliższej wartości 70 kV lub 100 kV, 
odchylenie zmierzonej kermy 
w powietrzu od wartości odniesienia 
wynosi maksymalnie 

±30% co miesiąc 

Kratka 
przeciw- 
rozprosze- 
niowa 

Dla ekspozycji kratki stacjonarnej 
wykonanej dla wartości wysokiego 
napięcia możliwie najbliższej 50 kV oraz 
tak dobranym natężeniu prądu, aby 
wskaźnik ekspozycji mieścił się w 
zakresie podanym przez producenta 

Na obrazie nie są 
widoczne 
znaczące 
artefakty 

co 3 miesiące 

Artefakty 

Na całej powierzchni obrazu fantomu 
równoważnego standardowemu 
pacjentowi otrzymanego przy użyciu 
klinicznie stosowanych parametrów 
ekspozycji. 

nie są widoczne 
żadne artefakty 
oraz znaczące 
niejednorodności 

co 6 miesięcy 

Zniekształ- 
cenie obrazu 

Na obrazie obiektu testowego 
zawierającego wzór kratki o długości 
boku równej 1 cm nie są widoczne 
zniekształcenia sugerujące uszkodzenie 
wzmacniacza obrazu lub monitora. 

– co 6 miesięcy 
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Zegar 

Podczas ciągłej lub impulsowej 
ekspozycji czas, po którym występuje 
ostrzegawczy sygnał akustyczny wynosi 
maksymalnie  

5 minut co 12 miesięcy 

Rozdziel- 
czość 
wysokokon- 
trastowa toru 
wizyjnego 

Uwaga: test należy wykonać dla wszystkich przybliżeń (funkcja tzw. „zoom”). 
Dla ekspozycji fantomu, zawierającego wzór do oceny rozdzielczości wykonanej 
w warunkach fluoroskopii, rozdzielczość wysokokontrastowa toru wizyjnego dla 
wzmacniacza o nominalnej średnicy:  
36 cm – 40 cm wynosi minimalnie 0,7 pl/mm 

co 6 miesięcy 
30 cm – 35 cm wynosi minimalnie 0,8 pl/mm 
25 cm – 29 cm wynosi minimalnie 0,9 pl/mm 
20 cm – 24 cm wynosi minimalnie 1,0 pl/mm 
15 cm – 4018 cm wynosi minimalnie 1,25 pl/mm 

 
Urządzenia stosowane w tomografii komputerowej 
 

Ze względu na specyfikę działania tomografu komputerowego rtg, producenci 
najczęściej do urządzenia dołączają dedykowany fantom, umożliwiający wykona-
nie badań wymaganych przepisami prawnymi. Jednak nie dla wszystkich urządzeń 
tego typu tak jest. Bywają sytuacje, w których producent dołączając fantom do 
kontroli jakości, ustanawia własny algorytm postępowania podczas testów podsta-
wowych. Takie postępowanie jest poprawne, ponieważ producent ma najpełniejszą 
wiedzę, co do kompletności testowania jego urządzenia. W rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania joni-
zującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej [Dz. U. 2017 poz. 884] 
powinien więc pojawić się zapis umożliwiający wykonywanie testów podstawo-
wych na tomografie komputerowym rtg według zaleceń producenta. 

Poza testami podstawowymi, są jeszcze testy specjalistyczne wykonywane 
przez akredytowaną jednostkę. Właściciel urządzenia rentgenowskiego powinien 
skontaktować się z takim laboratorium i umówić się na wykonanie testów specjali-
stycznych (raz na rok, a w przypadku aparatów rtg do zdjęć wewnątrzustnych raz 
na dwa lata). Jako potwierdzenie wykonania testów, właściciel otrzymuje zwrotnie 
raport wraz z wynikami. Testy specjalistyczne są wykonywane zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania pro-
mieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej [Dz. U. 
2017 poz. 884]. 

Wykonywane są również testy akceptacyjne (odbiorcze). Przeprowadza je oso-
ba instalująca aparat rentgenowski przed pierwszym uruchomieniem, a także ser-
wis urządzenia rtg po każdej poważniejszej naprawie [Dz. U. 2019 poz. 1792]. 
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Ochrona indywidualna 
 

Ochrona indywidualna stanowi bardzo ważny aspekt w ochronie radiologicznej. 
Konieczność jej stosowania wynika z Ustawy Prawo Atomowe [Dz. U. 2019 
poz. 1792]. Jeśli konstrukcja osłon stałych czy lokalizacja źródła promieniowania 
nie będą uniemożliwiały przenikania promieniowania rtg w wystarczającym stop-
niu (będą przekraczane dawki graniczne), należy zapewnić ochronę osobistą. Taką 
rolę spełniają osłony mobilne, różnego rodzaju fartuchy ołowiowe i akcesoria oło-
wiowe. Aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo przy eksploatacji apa-
ratów rentgenowskich, należy korzystać z dostępnych środków, jakim są różnego 
rodzaju osłony: 
– szyba ochronna z ołowiem 
– drzwi ochronne z ołowiem 
– parawan ochronny z ołowiem 
– kotara ochronna z ołowiem 

Szyba ołowiowa jest środkiem komunikacji wzrokowej między operatorem 
urządzenia a pacjentem, która dodatkowo spełnia wymagania osłonności, drzwi 
natomiast pełnią funkcję komunikacji przestrzennej umożliwiając przemieszczanie 
się osób. Parawan i kotara ochronna z ołowiem są wykorzystywane w pracowni 
rtg/gabinecie, służąc za osłonę dla operatora aparatu rtg w miejscu wyzwalania 
ekspozycji promieniowania rtg (w miejscu, gdzie nie ma sterowni i nie ma możli-
wości wyzwalania ekspozycji rtg za osłoną stałą). 

Ochronę indywidualną rozróżnia się ze względu na osłonę personelu i pacjenta. 
Te dwa rodzaje fartuchów i akcesoriów ołowiowych różnią się między sobą funk-
cją (dla pacjenta wystarczy fartuch osłaniający wrażliwe na napromieniowanie rtg 
części ciała; dla personelu musi to być pełna osłona ze względu na pracę w naraże-
niu na promieniowanie rtg): 
a) dla personelu – przy eksploatacji aparatu rtg typu ramię C (osłony z ołowiem): 

– fartuch chirurgiczny, 
– płaszcz, 
– poncho, 
– garsonka, 
– jednopalcowa ochrona rąk, 
– okulary/gogle, 
– rękawice, 
– ochrona głowy, 
– ochrona tarczycy; 

b) dla pacjentów – w zależności od wykonywanego badania (osłony z ołowiem): 
– fartuch jednostronny pełny, 
– fartuch jednostronny połówkowy, 
– fartuch jednostronny połówkowy z kołnierzem (ochrona tarczycy), 
– fartuch pantomograficzny, 
– kołnierz stomatologiczny (peleryna), 



 106 

– fartuch mammograficzny, 
– fartuch miednicowy, 
– ochrona gonad (dla kobiet, mężczyzn, dzieci) – równoważnik ołowiu co 

najmniej 1,0 mm, 
– ochrona tarczycy, 
– ochrona ciała do zdjęć kręgosłupa, 
– ochrona piersi. 
Konieczność stosowania ochrony indywidualnej przez personel przy eksploata-

cji aparatu rtg typu ramię C wynika ze specyfikacji pracy. Przy tego typu aparacie, 
operator urządzenia rtg pracuje przy stole z pacjentem przy jednoczesnym wyzwa-
laniu ekspozycji rtg. Do częstych sytuacji należy, gdy promieniowanie rtg bezpo-
średnio pada na ręce operatora. Aby je chronić przed nadmiernym narażeniem na 
promieniowanie rtg, stosuje się rękawice ołowiowe. Dodatkowo, bliskość pracy 
operatora z padaniem promieniowania rtg powoduje konieczność ochrony oczu 
poprzez stosowanie specjalnych gogli, a także ochronę całego ciała zakrywając go 
np. fartuchem chirurgicznym z ołowiu. 

Przy wykonywaniu badania rtg, pacjenci są osłaniani fartuchem ołowiowym 
w miejscach, które nie muszą być napromieniowane, a które są wrażliwe, np. tar-
czyca czy gonady. Fartuch ołowiowy nie może uniemożliwiać otrzymanie prawi-
dłowego zdjęcia rtg, dlatego dostępne są różne kształty, aby dopasować odpowied-
ni do potrzeb badania. Wszystkie rodzaje osłon chroniących przed promieniowa-
niem rtg powinny być okresowo sprawdzane pod kątem ewentualnego zużycia. 
Przeglądu powinna dokonywać osoba wyznaczona przez kierownika placówki. 

Poza stosowanymi osłonami stałymi i indywidualnymi, personel ma obowiązek 
stosować dozymetry, a tam, gdzie jest to zasadne, dozymetry środowiskowe (wyłą-
czone z obowiązku są aparaty do zdjęć wewnątrzustnych z cyfrowym przetwarza-
niem obrazu): 
– dozymetr indywidualny do pomiaru dawki na całe ciało, 
– dawkomierz pierścionkowy do pomiaru dawki na skórę dłoni w radiologii in-

terwencyjnej, chirurgii, 
– dawkomierz oczny do pomiaru dawki na soczewki oczu w radiologii interwen-

cyjnej. 
Do ochrony indywidualnej zalicza się również zabezpieczenia organizacyjne. 

Chronią nie tylko pacjentów, ale także pozostałe osoby niekorzystające z badań rtg 
i pozostały personel niepracujący w narażeniu na promieniowanie rtg. Do zabez-
pieczenia organizacyjnego należą znaki informacyjne umieszczane w widocznym 
miejscu oraz odległość operatora urządzenia rtg od źródła promieniowania rtg. 
Ponadto w przypadku badań rtg dzieci, przyjmowaniu przez nie zmniejszonej daw-
ki promieniowania rtg sprzyja stosowanie miedziowych lub aluminiowych filtrów 
stosowanych w lampie rentgenowskiej [Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325]: 
– tabliczka informacyjna o konieczności powiadomienia operatora aparatu rent-

genowskiego, przed wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży – 
zamieszczona w poczekalni, 
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– tabliczka na drzwiach pracowni ze znakiem ostrzegawczym przed promienio-
waniem rtg (czarna tzw. „koniczyna” na żółtym tle) wraz z napisem „Pracownia 
rentgenowska”, 

– sygnalizację świetlną umieszczaną nad drzwiami do pracowni i włączaną wraz 
z zasilaniem generatora, 

– długość ruchomego przewodu z przyciskiem wyzwolenia ekspozycji musi za-
pewnić operatorowi aparatu rentgenowskiego sterowanie urządzeniem co naj-
mniej w odległości 2 metrów od ogniska lampy rtg (operator powinien chronić 
się za osłoną stałą), 

– stosowanie filtrów miedziowych lub aluminiowych w badaniach dzieci zgodnie 
z procedurami roboczymi. 
Zarówno właściwe oznakowanie pracowni rtg/gabinetu jak i stosowanie odpo-

wiedniej odległości od źródła promieniowania rtg oraz filtrów miedziowych lub 
aluminiowych ma bardzo duże znaczenie dla potencjalnie przyjętej dawki promie-
niowania rtg.  

W przypadku, gdy pomieszczenie nie posiada znaków informacyjnych, osoby 
postronne nie wiedząc o istniejącym ryzyku napromieniowania mogłyby pomylić 
wejście. Natomiast odległość operatora od aparatu rtg jest istotna, ponieważ dawka 
promieniowania rtg maleje wraz z kwadratem odległości. W przypadku dzieci, dla 
których ryzyko jest największe (bardzo duże prawdopodobieństwo działania skut-
ków promieniowania rtg przez wiele lat życia dzieci, dłuższy niż w przypadku 
osoby dorosłej), stosowanie filtrów miedziowych lub aluminiowych ma wyelimi-
nować zbędną dawkę promieniowania rtg rozproszonego. 
 
Dokumentacja 

Dokumentacja w pracowni rtg/gabinecie jest określona wymaganiem określo-
nym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stoso-
wania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 
[Dz. U. 2017 poz. 884]. Wykaz tych dokumentów został opracowany w oparciu 
o system zarządzania jakością, który należy wprowadzić w swojej placówce (nie 
musi być certyfikowany). Elementy wymaganego systemu zarządzania jakością nie 
pokrywają się z normą ISO 9001:2015, a jedynie stanowią pewną część normy. 
Ponadto, opracowane wymagania przez ustawodawcę opierają się na nieaktualnej 
normie ISO 9001:2009, ponieważ zawierają takie określenia jak „księga jakości” 
czy „procedury”, które nie są już stosowane w aktualnej wersji ISO 9001:2015. 

Strona formalna ochrony radiologicznej powinna zawierać wyłącznie niezbędne 
elementy do identyfikacji obiektu eksploatacji aparatów rentgenowskich, urządzeń 
wykorzystywanych podczas badań, kierownika placówki i personelu wykonujące-
go badania rtg. Elementy te powinny być współmierne do złożoności występujące-
go narażenia na promieniowanie rtg związanego z prowadzeniem działalności. 
Dokonano interpretacji wymagań prawnych i ustalono, że zakres dokumentacji 
powinien zawierać: 
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– projekt osłon stałych zatwierdzony przez WSSE, 
– zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich i pracowni 

rtg wydane przez WSSE, 
– instrukcja obsługi aparatów rtg, 
– protokoły pomiarów dozymetrycznych wraz z roczną ewidencją, 
– protokoły kontrolne, 
– instrukcja ochrony radiologicznej, 
– protokoły z wykonywania testów podstawowych, specjalistycznych i akcepta-

cyjnych, 
– ewidencja osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące, 
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy pracowników 

w narażeniu na promieniowanie jonizujące, 
– certyfikat zdania egzaminu przez pracowników z kursu ochrony radiologicznej 

pacjenta, 
– zaświadczenie inspektora ochrony radiologicznej, 
– protokół z badania wentylacji w pracowni rtg lub gabinecie, 
– wykaz obowiązków inspektora ochrony radiologicznej wraz z podpisem kie-

rownika placówki i inspektora lub kserokopia umowy zawartej między nimi, 
– ewidencja zdjęć odrzuconych, 
– paszport techniczny aparatów rentgenowskich, 
– ewidencja wykonanych badań wraz z otrzymaną dawką przez pacjenta (wyłą-

czony z obowiązku jest aparat do zdjęć wewnątrzustnych), 
– protokoły z przeprowadzonych audytów wewnętrznych wraz z dokumentacją 

poaudytową. 
Wymienione dokumenty mogą być prowadzone w formie elektronicznej, o ile 

jest taka możliwość (wyłączone z ewidencji elektronicznej są dokumenty, które np. 
zawierają zatwierdzenie WSSE: projekt osłon stałych, zezwolenia). Powyższa lista 
stanowi wyczerpujący zakres udokumentowanej informacji niezbędnej do zapew-
nienia bezpiecznego środowiska eksploatacji aparatury rentgenowskiej. W tabeli 3.14 
opisano charakterystykę każdego dokumentu. 
 

Tabela 3.14. Charakterystyka dokumentacji wymaganej w pracowni rtg/gabinecie. 
Opracowanie własne 

 

Lp. Dokumentacja Opis Kto opracowuje 

1. Projekt osłon stałych 
zatwierdzony przez 
WSSE 

Projekt zawiera wyczerpujące informacje 
na temat pomieszczenia, w którym jest 
zainstalowany aparat rtg, np. rodzaj 
pomieszczeń sąsiadujących, rodzaj 
wentylacji, sposób kontaktu wzrokowego 
i głosowego operatora i pacjenta, 
przewidywana liczba wykonywanych 
badań rtg i ich rodzaj, rysunek z rzutem 
pomieszczenia 

WSSE 
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2. Zezwolenie na 
uruchomienie 
i stosowanie aparatów 
rentgenowskich 
i pracowni rtg wydane 
przez WSSE 

Dokument potwierdzający pozytywny 
odbiór pomieszczenia wykonany przez 
WSSE i spełnienie formalnych wymagań 
określonych w przepisach prawnych 

WSSE 

3. Instrukcja obsługi 
aparatów rtg 

Dokument, w którym określono sposób 
użytkowania aparatu rtg, zasady 
bezpieczeństwa z tym związane i dane 
techniczne sprzętu 

Producent 
aparatu rtg 

4. Protokoły pomiarów 
dozymetrycznych wraz 
z roczną ewidencją 

Dokumenty zawierające informację 
o przyjętych dawkach promieniowania rtg 
przez personel pracujący w narażeniu. 
Dodatkowo sporządzana jest roczna 
ewidencja przyjętej dawki 
promieniowania rtg przez danego 
pracownika 

Laboratorium 
dozymetryczne 
(protokół) oraz 
inspektor ochrony 
radiologicznej 
(ewidencja) 

5. Protokoły kontrolne Dokumenty opracowywane po kontroli 
WSSE, wykonywanej nie rzadziej niż raz 
na 4 lata. Zawierają informacje o danych 
identyfikacyjnych aparatu rtg oraz 
placówce, a także stopień spełnienia 
wymagań zawartych w przepisach 
prawnych i ewentualne elementy do 
poprawy lub informacja o karze 
w związku z niespełnieniem wymagań 

WSSE 

6. Instrukcja ochrony 
radiologicznej 

Dokument zawierający dane kontaktowe 
do właściciela aparatu rtg oraz inspektora 
ochrony radiologicznej, wykaz 
eksploatowanych urządzeń rtg, 
posiadanych fartuchów ołowiowych, 
wykonywanych badań rtg, sposobu 
postępowania w przypadku awarii aparatu 
rtg, przyjęcia kobiety w ciąży, dzieci 
do 16. roku życia 

Właściciel lub 
osoba przez niego 
wyznaczona 
(np. inspektor 
ochrony 
radiologicznej) 

7. Protokoły 
z wykonywania testów 
podstawowych, 
specjalistycznych  
i akceptacyjnych 

Dokumenty zawierające wyniki 
wykonanej kontroli jakości aparatu rtg. 
Zmierzone parametry fizyczne są 
zapisywane na specjalnym protokole 
z oceną o spełnieniu lub niespełnieniu 
kryterium 

Testy 
podstawowe – 
osoba 
wyznaczona przez 
właściciela 
Testy 
specjalistyczne – 
akredytowane 
laboratorium 
Testy 
akceptacyjne – 
instalator aparatu 
rtg 
 



 110 

8. Ewidencja osób 
zatrudnionych 
w narażeniu na 
promieniowanie 
jonizujące 

Jest to wykaz personelu (imię, nazwisko, 
stanowisko), który użytkuje aparat rtg 

Właściciel lub 
osoba przez niego 
wyznaczona (np. 
inspektor ochrony 
radiologicznej) 

9. Orzeczenie lekarskie 
stwierdzające brak 
przeciwwskazań do 
pracy pracowników 
w narażeniu na 
promieniowanie 
jonizujące 

Dokument zawiera potwierdzenie 
możliwości pracy danej osoby przy 
aparacie rtg (brak przeciwwskazań 
zdrowotnych). Posiada adnotację 
o terminie kolejnego obowiązkowego 
badania 

Lekarz medycyny 
pracy ze specjal- 
nymi uprawnienia- 
mi na wykonywa- 
nie badań 
związanych 
z pracą w 
narażeniu na pro- 
mieniowanie rtg 

10. Certyfikat zdania 
egzaminu przez 
pracowników z kursu 
ochrony radiologicznej 
pacjenta 

Potwierdzenie zdania egzaminu z wiedzy 
o ochronie radiologicznej pacjenta. 
Egzamin jest poprzedzony kursem 
zawierającym niezbędne informacje do 
pracy z pacjentem w zakresie ochrony 
radiologicznej 

Jednostka 
szkoląca 

11. Zaświadczenie 
inspektora ochrony 
radiologicznej 

Dokument potwierdzający posiadany 
odpowiedni typ uprawnień przez 
inspektora ochrony radiologicznej do 
sprawowania opieki nad pracownią 
rtg/gabinetem 

GIS 

12. Protokół z badania 
wentylacji w pracowni 
rtg lub gabinecie 

Udokumentowana informacja dotycząca 
krotności wymiany powietrza na godzinę 
w pomieszczeniu eksploatacji aparatu rtg 

Kominiarz 

13. Wykaz obowiązków 
inspektora ochrony 
radiologicznej wraz  
z podpisem kierownika 
placówki i inspektora 
lub kserokopia umowy 
zawartej między nimi 

Dokument zawierający spis obowiązków 
inspektora ochrony radiologicznej w 
zakresie sprawowanej opieki nad 
pracownią rtg/gabinetem według Ustawy 
Prawo Atomowe [Dz. U. 2019 poz. 1792] 

Właściciel lub 
osoba przez niego 
wyznaczona (np. 
inspektor ochrony 
radiologicznej) 

14. Ewidencja zdjęć 
odrzuconych 

Wykaz nieudanych badań rtg zawierający 
identyfikację pacjenta (imię i nazwisko), 
rodzaj badania rtg, datę wykonania 
badania rtg oraz powód odrzucenia 

Technik 
elektroradiologii 
lub lekarz 
stomatolog (osoba 
wykonująca 
badanie rtg) 

15. Paszport techniczny 
aparatów 
rentgenowskich 

Dokument najczęściej w formie 
książeczki, zawierający dane 
identyfikujące aparat rtg oraz placówkę. 
Zawiera wpisy wykonywane przez 
uprawniony serwis dokonujący naprawy 
usterek 

Często jest w zes- 
tawie z aparatem 
rtg od sprzedawcy. 
W innym przy- 
padku właściciel 
jest zobowiązany 
zakupić go we 
własnym zakresie 
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16. Ewidencja 
wykonanych badań 
wraz z otrzymaną 
dawką przez pacjenta 
(wyłączony z 
obowiązku jest aparat 
do zdjęć 
wewnątrzustnych) 

Wykaz wykonanych badań rtg zawierający 
identyfikację pacjenta (imię i nazwisko), 
rodzaj badania rtg oraz datę wykonania 
badania rtg 

Technik 
elektroradiologii 
lub lekarz 
stomatolog (osoba 
wykonująca 
badanie rtg) 

17. Protokoły z przeprowa- 
dzonych audytów 
wewnętrznych wraz 
z dokumentacją 
poaudytową 

Dokumenty zawierające ocenę zgodności 
istniejącego stanu w zakresie ochrony 
radiologicznej z wymaganiami prawnymi, 
ewentualnie informacje o konieczności 
wprowadzenia działań korygujących 

Audytor – osoba 
związana z pracą 
w narażeniu na 
promieniowanie 
rtg (np. lekarz 
stomatolog, 
technik elektro- 
radiologii, fizyk 
medyczny) 

 
Właściciel pracowni rtg/gabinetu do opracowania ma tylko trzy dokumenty: in-

strukcję ochrony radiologicznej, ewidencję osób zatrudnionych w narażeniu na 
promieniowanie jonizujące, wykaz obowiązków inspektora ochrony radiologicznej 
(lub umowa). Wymienione informacje może również opracować osoba wyznaczo-
na przez właściciela. Pozostałą dokumentację zapewniają jednostki zewnętrzne, 
takie jak Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, producent aparatu rtg, 
laboratorium dozymetryczne, akredytowane laboratorium, instalator aparatu rtg, 
lekarz medycyny pracy, jednostka szkoląca (ORP), Główny Inspektor Sanitarny, 
kominiarz, technik elektroradiologii lub lekarz stomatolog, sprzedawca aparatu rtg, 
audytor. Oznacza to, że właściciel jest przede wszystkim odpowiedzialny za zebra-
nie dokumentacji. 
 
Audyty wewnętrzne 

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji me-
dycznej [Dz. U. 2017 poz. 884] audyt wewnętrzny powinien być przeprowadzany 
co najmniej raz na rok. W rozdziale 1.1 przedstawiono zakres audytu wewnętrzne-
go, który powinien obejmować według ustawodawcy co najmniej pięć elementów 
(sprawdzenie procedur roboczych, analiza zdjęć odrzuconych, sprawdzenie postę-
powania z dokumentacją medyczną, sprawdzenie testów eksploatacyjnych, spraw-
dzenie dawek promieniowania rtg). Dokonywana ocena sprawdza stopień spełnie-
nia tych wymagań, co oznacza, że po stwierdzeniu ewentualnych nieprawidłowości 
jest czas na ich usunięcie. 

Audyt wewnętrzny w obiekcie eksploatującym aparat rentgenowski, powinien 
być przeprowadzany w co najmniej dwuosobowym składzie (wyłączone z obo-
wiązku są gabinety stomatologiczne, gdzie audyt wewnętrzny może być przepro-
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wadzony przez jedną osobę). Powinien być to inspektor ochrony radiologicznej, 
który wskazuje drugą osobę według największych jego zdaniem kompetencji np. 
technik elektroradiologii, kierownik pracowni, właściciel. Zaproponowano cztero-
etapowe przeprowadzanie audytu wewnętrznego (zgodnie ze schematami 3.4-3.7): 
– etap 1 – przygotowanie do audytu wewnętrznego, 
– etap 2 – zainicjowanie audytu wewnętrznego, 
– etap 3 – przygotowanie działań audytowych, 
– etap 4 – audyt wewnętrzny. 

Wymienione etapy są ze sobą ściśle połączone i odnoszą się do siebie wzajemnie 
poprzez łącznik między etapami (bloczek o kształcie łącznika). Jeśli dany etap zosta-
nie w całości zrealizowany, to na końcu danego algorytmu, należy rozpocząć kolejny. 

 

 
Rys. 3.4. Schemat postępowania podczas przygotowania się do audytu wewnętrznego 

(etap 1). Opracowanie własne 

START

Czy wewnętrzny audyt kliniczny 
był wykonany ponad rok temu?

Cele audytu

Program audytu

Czy program audytu zakłada 
realizację celów?

Weryfikacja 
programu audytu

Czy sytuacja wymaga 
wcześniejszego audytu?

STOP

    

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Ustal, co chcesz 
osiągnąć podczas 

audytu (wypisz cele)

Opracuj program 
audytu

TAK

4
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Rys. 3.5. Schemat postępowania podczas zainicjowania audytu wewnętrznego (etap 2). 

Opracowanie własne 

START

 

Wyznaczenie audytora 
wiodącego (lidera)

Dobór członków zespołu 
audytorów

Skład zespołu

Czy poszczególni członkowie 
zespołu posiadają odpowiednie 

uprawnienia i kompetencje?

Poinformuj zespół o celach, zakresie i 
metodach

Ustal, jakimi metodami 
osiągniesz wyznaczone 

cele

Ustal obszar i 
zakres

Cele audytu

Metody

Obszar i zakres

Cele audytu

Metody

Obszar i zakres
Zapewnij dostęp do dokumentów

Określ przepisy prawne

Ustal zakres i stopień ujawniania poufnych 
informacji i postępowanie z nimi

Ustal harmonogram wraz z 
wyznaczeniem terminów 

(data i godzina)

Program audytu

Określ specyficzne wymagania dot. 
bezpieczeńswa lokalizacji 

dokumentów

STOP

Okreś role członków 
zespołu

TAK

NIE

Harmonogram

Czy określono przepisy prawne 
stosowane w wybranych obszarach?

TAK

NIE

3

Czy ustalono harmonogram 
wraz z wyznaczeniem terminów 

(data i godzina)?

NIE

3
TAK

4
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Rys. 3.6. Schemat postępowania podczas przygotowania działań audytowych (etap 3). 

Opracowanie własne 
 
 
 

Legenda oznaczeń na rys. 3.4-3.7 
 

 
–  początek lub koniec etapu 

 
–  proces 

 
–  blok decyzyjny 

 
–  odczyt lub zapis danych 

 
–  łącznik między etapami 1-4 

  

START

Przegląd dokumentów

Czy wszystkie potrzebne 
dokumenty są dostępne? 2

Opracuj plan audytu (zawierający cele, zakres, kryteria, 
lokalizację, terminy, metody, role i odpowiedzialności, 

przydzielenie potrzebnych zasobów)

Cele audytu

Metody

Obszar i zakres

Skład zespołu

Program audytu

Harmonogram

Podział pracy (przydzielenie zadań 
członkom zespołu)

Przegląd dokumentacji roboczej 
z wykonanej pracy

STOP

TAK

NIE

2
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Rys. 3.7. Schemat postępowania podczas audytu wewnętrznego (etap 4).  

Opracowanie własne 

 
Podczas przygotowania się do audytu wewnętrznego, na samym początku na-

leży sprawdzić czy audyt był wykonywany ponad rok temu. To pytanie służy we-
ryfikacji, czy jest konieczność wykonania audytu wewnętrznego wcześniej niż 
mijający rok, ponieważ audyt wewnętrzny przeprowadza się raz do roku. Jeśli nie 
minął rok i nie ma konieczności wykonania audytu wewnętrznego wcześniej, należy 
zakończyć proces. Jeśli minął rok, należy przejść do kolejnego punktu, czyli ustalenie 
celów i programu audytu (na przykładzie prawa brytyjskiego i niemieckiego). Na-
stępnie weryfikowany jest program audytu pod kątem zawartości realizacji założo-
nych celów. Opracowane dokumenty podczas przygotowania do audytu wewnętrz-
nego to udokumentowana informacja celów i programu audytu. 

Zainicjowanie audytu wewnętrznego polega na wyborze metod, za pomocą 
których osiągnie się wcześniej wyznaczone cele audytu, ustalenie obszaru i zakresu 
audytu, ustalenie zespołu audytowego wraz z określeniem ról audytorów. Ten etap 
zawiera także wprowadzenie audytorów w cele, program, zakres i metody audytu 

START

Spotkanie otwierające

Przegląd dokumentacji
(lista kontrolna)

Lista kontrolna z 
przeglądu dokumentacji

Przegląd kryteriów 
dobrych praktyk
(lista kontrolna)Lista kontrolna z przeglądu 

kryteriów dobrych praktyk

Ustalenia z audytu

Opracowanie 
ustaleń z audytu

Przygotowanie 
wniosków z audytu

Raport z audytu

Spotkanie zamykające

STOP

Czy wymagany jest 
ponowny audyt?

NIE

2
TAK

Przegląd wyników 
poprzednich audytów 

(jeśli były)

1
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(na przykładzie prawa brytyjskiego). Należy zapewnić potrzebne dokumenty, usta-
lić zakres i stopień ujawniania poufnych informacji i postępowanie z nimi (np. 
dane pacjentów) oraz określić bezpieczną lokalizację ich przechowywania na czas 
przeprowadzanego audytu wewnętrznego. Jeśli określono przepisy prawne stoso-
wane w wybranych obszarach, należy ustalić harmonogram audytu. Jeśli nie, nale-
ży najpierw określić przepisy prawne. Dokumentami opracowanymi podczas tego 
etapu są metody, obszar i zakres audytu oraz harmonogram. 

Przygotowanie działań audytowych poprzedza bezpośrednio audyt wewnętrz-
ny. Zaczyna się przeglądem zebranych dokumentów. Jeśli brakuje części z nich, 
należy cofnąć się do drugiego etapu. Jeśli dokumenty są kompletne, należy opra-
cować plan audytu, dokonać podziału pracy między członków zespołu audytor-
skiego i wykonać przegląd dokumentacji roboczej z wykonanej pracy. 

Audyt wewnętrzny rozpoczyna spotkanie otwierające, na którym przedstawia-
ni są pracownicy i audytorzy, omawiane są cele audytu, jego zakres i stosowane 
metody. Następnie dokonywany jest przegląd wyników poprzednich audytów, 
przegląd dokumentacji za pomocą listy kontrolnej, przegląd kryteriów dobrych 
praktyk za pomocą listy kontrolnej. Dokonywana ocena powinna obejmować sto-
pień osiągania zamierzonych celów przez placówkę (na podstawie prawa niemiec-
kiego). Na zakończenie opracowywane są ustalenia z audytu i wnioski. Na spotka-
niu zamykającym prezentowane są wyniki pracy audytorów oraz podejmowana jest 
decyzja, czy konieczny jest ponowny audyt. Na tym etapie powstają dokumenty 
w postaci list kontrolnych, ustaleń z audytu i raport. 

Po wykonanych czterech etapach audytu wewnętrznego, należy podjąć działa-
nia poaudytowe, wynikające z raportu podsumowującego przeprowadzony audyt. 
Powinien zostać sporządzony plan działania, który obejmuje przeprowadzenie 
działań korygujących (na przykładzie prawa brytyjskiego). Działania te mają na 
celu skorygowanie wykrytych nieprawidłowości i są przeprowadzane przez osobę 
wyznaczoną przez właściciela placówki. Wynik dokonanych działań korekcyjnych, 
korygujących lub doskonalących powinien być do wglądu audytora wiodącego. 
Przeprowadzone działania poaudytowe powinny być zweryfikowane, co może 
stanowić początek kolejnego audytu. 

3.4. Weryfikacja autorskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji aparatów rentgenowskich 

W celu zastosowania systemu, należy wykonać jego weryfikację, aby spraw-
dzić, czy funkcjonuje poprawnie. W tym celu należy zastosować listę kontrolną 
(tab. 3.15) z zaznaczeniem, czy dane kryterium jest spełnione. 

Na potrzeby weryfikacji systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji apa-
ratów rentgenowskich opracowano listę kontrolną zawierającą kryteria w omówio-
nych wcześniej pięciu obszarach: 
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– projekt pomieszczenia, 
– warunki eksploatacji aparatury rtg, 
– ochrona indywidualna, 
– dokumentacja, 
– audyty wewnętrzne. 

Opracowana lista kontrolna zawiera 128 pytań w 21 sekcjach: 
– część I: Projekt pomieszczenia: 

• struktura, 
• pomieszczenia, 

– część II: Warunki eksploatacji aparatury rtg: 
• sprawdzenie częstości wykonywania testów eksploatacyjnych, 
• zasady eksploatacji wyposażenia medycznego i kontrolno-pomiarowego, 
• sprzęt i materiały, 
• kontrola jakości, 

– część III: Ochrona indywidualna: 
• postępowanie z pacjentem, 
• stan posiadania przez placówkę akcesoriów ochronnych, 
• organizacja i struktura zarządzania, 
• personel i szkolenia, 
• wynik, 

– część IV: Dokumentacja: 
• analiza zdjęć odrzuconych, 
• sprawdzenie metodyki działania z podstawową dokumentacją medyczną, 
• sprawdzenie dawek przyjmowanych przez pacjentów i porównanie ich z po-

ziomami referencyjnymi, 
• udokumentowana informacja, 
• zasady prowadzenia analizy wyników niezgodnych z założonymi kryteriami, 
• zawartość dokumentacji, 
• dokumenty, 
• przepływ informacji i kontrola dokumentacji, 
• zarządzanie jakością, 

– część V: audyty wewnętrzne: 
• przebieg audytu wewnętrznego. 

 

Pełną listę kontrolną przedstawiono w tabeli 3.15. 
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Tabela 3.15. Lista kontrolna do weryfikacji autorskiego systemu zapewnienia bezpieczeń-
stwa eksploatacji aparatów rentgenowskich. Opracowanie własne. 

 

LISTA KONTROLNA 

DO WERYFIKACJI SYSTEMU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI 
APARATÓW RENTGENOWSKICH 

CZĘŚĆ I.  PROJEKT POMIESZCZENIA 

Pytanie Odpowiedź Notatki / 
uwagi 

Struktura 
Czy przestrzeń pracy w rentgenodiagnostyce jest 
wystarczająca? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy personel posiada odpowiednie kwalifikacje 
do pracy w rentgenodiagnostyce? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy pracownia rtg/gabinet posiada odpowiedni 
sprzęt i materiały? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy pracownia rtg/gabinet posiada system 
nadzoru i monitorowania działalności związanej 
z promieniowaniem rtg? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy projekt osłon stałych zawiera aktualne 
równoważniki ołowiu dla współcześnie 
stosowanych materiałów budowlanych? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Pomieszczenia 
Czy pomieszczenia przeznaczone do działalności 
związanej z narażeniem na promieniowanie 
rentgenowskie są odpowiednio przygotowane pod 
względem bezpieczeństwa? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy ochrona radiologiczna pacjenta, 
pracowników i ogółu ludności jest zgodna 
z krajowym ustawodawstwem? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy pomieszczenia są czyste i zaprojektowane 
w sposób optymalizujący dostęp do pacjenta? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy pomieszczenia zapewniają komfort pracy 
zarówno dla pracowników jak i dla pacjentów? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy usytuowanie obiektów uwzględnia inne 
usługi niezbędne do dobrej opieki nad pacjentem? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy do realizacji usługi jest dostępna następująca 
przestrzeń (jeśli dotyczy): 
− pomieszczenia badania obrazowego i gabinety 

zabiegowe, 
− pomieszczenie do przetwarzania i interpretacji 

zdjęć, 
− pomieszczenie do planowania leczenia, 
− poczekalnie, przebieralnie pacjenta, 
− korytarze, 
− administracja, 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 
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− magazyny, 
− pomieszczenia techniczne, 
− sterylizatornie, 
− pomieszczenia socjalne? 

CZĘŚĆ II.   WARUNKI EKSPLOATACJI APARATURY RTG 

Pytanie Odpowiedź Notatki / 
uwagi 

Sprawdzenie częstości wykonywania testów eksploatacyjnych 
Czy testy specjalistyczne są wykonywane nie 
rzadziej niż co 1 rok lub w przypadku aparatu 
rentgenowskiego do zdjęć wewnątrzustnych nie 
rzadziej niż co 2 lata? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy wyniki zawarte w raporcie z testów 
specjalistycznych są pozytywne? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy w przypadku wyników negatywnych 
otrzymanych podczas testów specjalistycznych, 
są podejmowane odpowiednie działania w celu 
ich wyeliminowania? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy testy podstawowe są wykonywane regularnie 
i na bieżąco, zgodnie z określoną w przepisach 
częstotliwością i zakresem? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy w przypadku otrzymania wyników 
negatywnych podczas wykonywania testów 
podstawowych, są podejmowane odpowiednie 
działania w celu ich wyeliminowania? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy w przypadku otrzymania wyników 
negatywnych w testach eksploatacyjnych 
informowany jest inspektor ochrony 
radiologicznej i właściciel obiektu? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy testy akceptacyjne (odbiorcze) są wykony- 
wane po każdej istotnej naprawie aparatu rtg? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Zasady eksploatacji wyposażenia medycznego i kontrolno-pomiarowego 
obejmuje co najmniej 

prowadzenie kart eksploatacyjnych, w których 
należy zapisywać wszelkie nieprawidłowości 
stwierdzone podczas eksploatacji urządzenia oraz 
wszelkie ingerencje dotyczące napraw i regulacji 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

okresowe wykonywanie testów eksploatacyjnych 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

zakresy szkoleń i uprawnień do obsługi 
poszczególnych urządzeń medycznych i 
kontrolno-pomiarowych 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Sprzęt i materiały 
Czy rodzaje i liczba urządzeń odpowiada celom i 
zakresom działalności pracowni rtg/gabinetu i 
czy jest to udokumentowane? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 
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Czy pracownia rtg/gabinet posiada określone 
zasady i procedury zakupu sprzętu i jego 
finansowania, uruchomienia, użytkowania 
(instrukcje, szkolenia) oraz wymiany, 
sprawdzania prawidłowego funkcjonowania, 
kontroli jakości i kalibracji, utrzymanie 
i naprawy, ochrona danych i kopie zapasowe? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zasady i procedury są zdefiniowane w zakre- 
sie zarządzania, w tym w warunkach uszkodzenia, 
naprawy, zgody na dalszą eksploatację i czy są 
udokumentowane i monitorowane? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy urządzenia są używane wyłącznie przez 
upoważniony i przeszkolony personel? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy wszystkie rodzaje urządzeń są rejestrowane 
w obszernej inwentaryzacji sprzętu? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zapisane informacje dla każdego elementu 
wyposażenia zawierają (jeśli dotyczy): 
− nazwę, producenta i numer seryjny lub inny 

identyfikator, 
− termin zakupu i instalacji, 
− instrukcję obsługi, 
− zezwolenie lub dokumentację zatwierdzającą, 
− umowę na serwisowanie i testowanie, 
− paszport techniczny, 
− specyfikację producenta? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Kontrola jakości 
Czy procedury związane z kontrolą jakości są 
adekwatne do posiadanego sprzętu? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy w procedurach związanych z kontrolą 
jakości określono: 
− cel badania, 
− osoby odpowiedzialne za wykonanie i ocenę 

testu, 
− wymagane urządzenia testujące, 
− minimalną częstotliwość, 
− procedury badawcze, 
− formularze i schematy do rejestracji wyników, 
− kryteria wydajności (wartości referencyjne  

i poziomy działań naprawczych), 
− działania naprawcze niezbędne w przypadku, 

gdy kryteria wydajności nie są spełnione: 
• rodzaj działań naprawczych, 
• termin realizacji działań naprawczych, 
• weryfikacja, czy działania naprawcze były 

skuteczne? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 
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CZĘŚĆ III.  OCHRONA INDYWIDUALNA 

Postępowanie z pacjentem obejmuje co najmniej 

sposób wykonywania procedury 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

tok postępowania przy realizacji procedury, 
uwzględniający zasady ochrony radiologicznej 
pacjenta 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

szczegółowe zakresy odpowiedzialności 
wszystkich osób uczestniczących w realizacji 
procedury medycznej 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

sposób postępowania i zakresy obowiązków 
w sytuacji zagrożenia życia pacjenta 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

szczegółowe prawa i obowiązki pacjenta 
związane z realizacją procedur medycznych na 
terenie placówki oraz sposób informowania o 
nich pacjenta 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy placówka posiada 
Fartuchy ołowiowe niezbędne do realizacji 
procedur radiologicznych dla pacjentów? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Fartuchy ołowiowe niezbędne do realizacji 
procedur radiologicznych dla personelu? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Wymagane osłony stałe zawarte w zestawieniu 
obliczeń osłonności pomieszczenia? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Dozymetrię indywidualną lub środowiskową do 
pomiaru dawki na cało ciało adekwatną do 
prowadzonej działalności? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Dawkomierz pierścionkowy do pomiaru dawki na 
skórę dłoni (jeśli dotyczy)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Dawkomierz oczny do pomiaru dawki na 
soczewki oczu (jeśli dotyczy)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Tabliczkę informacyjną dla kobiet w ciąży o 
niewykonywaniu im badań rentgenowskich? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Oznaczenie drzwi z informacją o używaniu w po- 
mieszczeniu promieniowania rtg i rodzaju pomiesz- 
czenia „Pracownia rentgenowska” (jeśli dotyczy)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Sygnalizację świetlną nad drzwiami pracowni rtg 
włączaną wraz z zasileniem generatora (jeśli 
dotyczy)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Filtry miedziowe lub aluminiowe stosowane w 
diagnostyce pediatrycznej? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Organizacja i struktura zarządzania 
Czy w pracowni rtg/gabinecie wdrożono odpo- 
wiednie struktury organizacyjne i system nadzo- 
rowania bezpieczeństwem w celu spełnienia 
określonych celów placówki, posiadającej usługi 
radiologiczne, aby zmaksymalizować jakość 
świadczonych usług i efektywne wykorzystanie 
wszystkich zasobów? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 
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Czy monitoruje się przyjmowaną dawkę przez 
pracowników w ciągu roku, w celu umożliwienia 
świadomego planowania narażenia personelu? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy ocena struktury zarządzania obejmuje 
przegląd obowiązków klinicznych 
i bezpieczeństwa radiologicznego? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Personel i szkolenia 
Czy poziom zatrudnienia i kompetencji 
zawodowych personelu jest wystarczający, aby 
zapewnić bezpieczne i skuteczne badania 
diagnostyczne, a także, aby badania były dobrej 
jakości w celu spełnienia określonych celów 
pracowni rtg/gabinetu świadczącego usługi 
radiologiczne? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zostały spełnione minimalne wymagania 
kliniczne krajowe lub lokalne w zakresie 
kwalifikacji oraz kształcenia wszystkich 
pracowników zaangażowanych w dostawy, 
nadzór, wsparcie i zarządzanie usługami 
radiologicznymi (w szczególności dotyczy to 
inspektora ochrony radiologicznej)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy cały personel przeszedł odpowiednie 
szkolenie do wykonywania swoich zadań? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zapisy z tych szkoleń są do wglądu? □ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy podczas wprowadzania nowych technik, 
pracownicy są o tym informowani i szkoleni? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Proces 
Czy wszystkie procedury radiologiczne są 
uzasadnione na podstawie wymiernych korzyści 
dla pacjenta? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy przed przystąpieniem do wykonania badania, 
nastąpiła ocena ryzyka/korzyści? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Wynik 
Czy system służy do monitorowania wyników 
wszystkich procedur radiologicznych (czy 
obejmuje obserwacje i zapis wyników 
krótkoterminowych np. poprawność diagnozy, 
skutki uboczne, a także wyników 
długoterminowych)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy wdrożono procedury optymalizacji 
(otrzymywanie przez pacjenta dawki tak niskiej, 
jak jest to tylko możliwe, ale przy uzyskaniu 
wymaganej jakości obrazu, który zawiera wysoką 
informację diagnostyczną)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 
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CZĘŚĆ IV.  DOKUMENTACJA 

Analiza zdjęć odrzuconych 
Czy w jednostce jest prowadzona lista zdjęć 
odrzuconych? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy stosunek wykonywanych zdjęć do zdjęć 
odrzuconych jest niższy niż 10%? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy na liście zdjęć odrzuconych poprawnie są 
zapisywane wszystkie dane? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy prawidłowo są formułowane powody 
odrzucenia zdjęcia? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy powody odrzucenia zdjęcia są losowe  
(nie powtarzają się notorycznie)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Sprawdzenie metodyki działania z podstawową dokumentacją medyczną* 
Czy jednostka udostępnia dokumentację 
medyczną osobom wyłącznie upoważnionym 
(pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu 
pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zdjęcia rentgenowskie są przechowywane 
przez 10 lat (licząc od końca roku kalenda- 
rzowego, w którym wykonano zdjęcie)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy po upływie 10 lat dokumentacja jest 
niszczona uniemożliwiając identyfikację 
pacjenta, którego dotyczyła? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy dzieciom do 16. roku życia wpisywana jest 
przyjęta dawka (lub parametry ekspozycji) 
do książeczki zdrowia dziecka? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy kobiety są informowane o niewykonywaniu 
zdjęć rtg kobietom w ciąży? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy kobiety podpisują oświadczenie przed wyko- 
naniem zdjęcia rentgenowskiego o niebyciu w ciąży? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Sprawdzenie dawek przyjmowanych przez pacjentów i porównanie ich z poziomami 
referencyjnymi 

Czy dawka, jaką otrzymał pacjent podczas 
badania jest odnotowywana? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy wartość otrzymanej dawki przez jednego 
pacjenta nie przekracza poziomów 
referencyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 
Dz. U. 2017 poz. 884? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Dokumentacja zawiera co najmniej informacje o: 

Strukturze i podległości administracyjnej 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Zakresie działalności klinicznej 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Posiadanym i eksploatowanym wyposażeniu 
medycznym 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Zakresie kompetencji personelu 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 
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Zasady prowadzenia analizy wyników niezgodnych z założonymi kryteriami 
obejmuje co najmniej 

metodę rejestracji wyników niezgodnych, sposób 
ich opisywania i przedstawiania do analizy 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

ściśle opisane kryteria uznawania wyniku za 
niezgodny z oczekiwaniami 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

formularze i tok postępowania przy prowadzeniu 
analizy wyników niezgodnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykonanych czynności 
korygujących i zapobiegawczych oraz ich 
skuteczności 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy placówka posiada 

Instrukcję obsługi aparatu rentgenowskiego? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Projekt osłon stałych? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Potwierdzenie skuteczności wentylacji? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Instrukcję ochrony radiologicznej? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu 
rentgenowskiego? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Zezwolenie na otwarcie pracowni rtg (jeśli 
dotyczy)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Protokoły z wykonywania testów podstawowych?  
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Protokoły z wykonywania testów 
specjalistycznych? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Protokoły z wykonywania testów 
akceptacyjnych? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Kserokopię umowy z inspektorem ochrony 
radiologicznej lub podpisany przez kierownika 
placówki i inspektora wykaz obowiązków IOR? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Zaświadczenie inspektora ochrony 
radiologicznej? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Aktualne badania lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do pracy w promieniowaniu 
jonizującym pracowników wykonujących 
ekspozycje? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu 
z kursu ochrony radiologicznej pacjenta 
pracowników wykonujących badania rtg? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Protokoły pomiarów dozymetrycznych? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Ewidencję zdjęć odrzuconych? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Ewidencję wykonanych badań wraz z otrzymaną 
dawką przez pacjenta (jeśli dotyczy)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 
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Protokoły z przeprowadzonych kontroli WSSE? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Ewidencję osób zatrudnionych na 
promieniowanie rtg? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Paszport techniczny aparatu rentgenowskiego? □ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Protokoły z przeprowadzonych audytów 
wewnętrznych wraz z dokumentacją 
poaudytową? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Dokumenty 
Czy instrukcje są uaktualniane regularnie, 
przynajmniej raz w roku? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy starsze wersje instrukcji są usuwane? □ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy stosowane procedury są aktualne? □ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zapewnia się odpowiednie zasoby niezbędne 
do realizacji procedur? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy aktualne wytyczne są dostępne dla 
wszystkich procedur radiologicznych? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Przepływ informacji i kontrola dokumentacji 
Czy wszystkie informacje są w formie pisemnej: 
papierowej bądź elektronicznej? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy dane osobowe są poufne? Czy osoby 
niepowołane nie mają dostępu do danych 
osobowych? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy przed zarządzaniem poufnymi informacjami 
lub danymi, pacjent wyraził na to zgodę? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy jest system monitorowania dziennika 
dostępu personelu do poufnych danych? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy dokumentacja pracowni rtg/gabinetu, np. 
polityka, procedury, instrukcje obsługi, zapisy 
są regularnie aktualizowane? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy te dokumenty zawierają unikatowy 
identyfikator (np. data, numer wersji, numeracja 
stron, liczba całkowita stron, data aktualizacji) 
i oznaczenie organu wydającego? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy nieaktualne dokumenty są wycofywane 
z obiegu? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Zarządzanie jakością 
Czy pracownia rtg/gabinet posiada system jakości 
zgodny z krajowymi wytycznymi? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy posiadany system jakości stanowi ramy 
wsparcia w funkcjonowaniu pracowni 
rtg/gabinetu w celu poprawy jakości?  

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy dokumenty wymienione w części IV są 
aktualne? 
 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 
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CZĘŚĆ V.  AUDYTY WEWNĘTRZNE 

Czy wewnętrzny audyt jest przeprowadzany 
regularnie? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy istnieją zapisy odnoszące się do wypadków 
i innych odchyleń jakości? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy informacje zwrotne lekarzy, innych 
pracowników, pacjentów są brane pod uwagę 
podczas planowania działań związanych 
z poprawą jakości? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy proces udziału w audytach wewnętrznych 
i zewnętrznych w pracowni rtg/gabinecie są 
udokumentowane? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zespół audytorów składa się przynajmniej 
z dwóch osób (jeśli dotyczy)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy w składzie zespołu audytorów jest inspektor 
ochrony radiologicznej (jeśli dotyczy)? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy drugi audytor posiada niezbędne 
kwalifikacje do przeprowadzenia audytu 
wewnętrznego? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy wykonano przygotowanie do wewnętrznego 
audytu? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zostały wyznaczone cele audytu 
wewnętrznego? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Przebieg audytu wewnętrznego 
Czy określono metody przeprowadzenia audytu 
wewnętrznego? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy ustalono obszar i zakres? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy określono role członków zespołu 
audytorskiego? 

□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy zapewniono dostęp do dokumentów 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy ustalono harmonogram? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy opracowano plan audytu? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy sporządzono wnioski z audytu 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

Czy wdrożono działania poaudytowe? 
□ 
TAK 

□ 
NIE 

□ 
CZĘŚCIOWO 

 

 
* Dz. U. 2012 poz. 159 Art. 25. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: 
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości (imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie 

płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL), 
2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której 

udzielono świadczeń zdrowotnych, 
3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, 
4) datę sporządzenia. 
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3.5. Dobór przedsiębiorstw do weryfikacji 

Weryfikacja możliwości oceny autorskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji aparatów rentgenowskich została przeprowadzona na pięciu przedsię-
biorstwach: 
1) gabinet stomatologiczny 1, 
2) gabinet stomatologiczny 2, 
3) szpital, 
4) przychodnia, 
5) klinika. 

Każdy obiekt został krótko przedstawiony w tabeli 3.16. Wybrane przedsiębior-
stwa różnią się od siebie pod względem eksploatowanych urządzeń rentgenow-
skich, jednak w większości są to aparaty cyfrowe lub ucyfrowione. Podobną cha-
rakterystykę posiadają w kwestii rodzaju świadczeń, ponieważ wszystkie są pla-
cówkami prywatnymi. Liczba zatrudnionego personelu w ogólności jest podobna, 
poza jednym gabinetem stomatologicznym, w którym zdjęcia rtg wykonuje jedna 
osoba (właściciel). 
 
Tabela 3.16. Charakterystyka wybranych obiektów eksploatacji aparatów rentgenowskich 

do weryfikacji autorskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa. Opracowanie własne 
 

Obiekt 
eksploatacji 
aparatu rtg 

Gabinet 
stom. 1 

Gabinet 
stom. 2 Szpital Przychodnia Klinika 

Rodzaj 
aparatury 
rtg 

aparat rtg 
do zdjęć 
wewnątrz
ustnych 
aparat rtg 
pantomog
raficzny 

aparat rtg 
do zdjęć 
wewnątrz-
ustnych 
 

aparat rtg do 
diagnostyki ogólnej 
stacjonarny 
aparat rtg do 
diagnostyki ogólnej 
jezdny (2 szt.) 
aparat rtg typu ramię C 
aparat rtg do zdjęć 
wewnątrz-ustnych 

aparat rtg do 
diagnostyki 
ogólnej 
stacjonarny 
 

aparat rtg do 
diagnostyki 
ogólnej 
stacjonarny 
aparat rtg 
typu ramię C 
 

Rodzaj 
przetwarzan
ia obrazu 

cyfrowy analogowy ucyfrowiony i analo-
gowy (aparat rtg do 
zdjęć wewnątrz-
ustnych) 

cyfrowy ucyfrowiony 

Liczba 
personelu 
(związanego 
z rtg) / 
zajmowane 
stanowisko 

4 
Właściciel
-lekarz, 
asystentka 

1 
Właściciel
-lekarz 

5 
Technik 
elektroradiologii 

3 
Technik 
elektroradiol
ogii 

5 
Technik 
elektroradiol
ogii, lekarz 
radiolog 

Rodzaj 
świadczeń Prywatny Prywatny 

i na NFZ Prywatny Prywatny i 
na NFZ 

Prywatny 
i na NFZ 
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3.6. Przykłady praktycznych zastosowań autorskiej koncepcji 
systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji 

aparatów rentgenowskich 

Dla każdego wybranego przedsiębiorstwa zastosowano listę kontrolną do wery-
fikacji autorskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów 
rentgenowskich. Zestawienie wyników zawarto w tabeli 3.17. 
 

Tabela 3.17. Odpowiedzi z przeprowadzonej listy kontrolnej dla wszystkich 
wybranych obiektów do weryfikacji autorskiego systemu. Opracowanie własne 

 

 

Typ 
odpowiedzi 

Gabinet 
stom. 1 

Gabinet 
stom. 2 Szpital Przychod-

nia Klinika 

CZĘŚĆ I 
projekt pomieszcze-
nia (11 pytań) 

TAK 5 6 5 10 5 
NIE 5 5 1 1 5 
CZĘŚC. 1 0 5 0 1 
nd 0 0 0 0 0 

CZĘŚĆ II 
warunki eksploatacji 
aparatury rtg 
(18 pytań) 

TAK 0 7 8 18 10 
NIE 11 4 6 0 4 
CZĘŚC. 3 4 3 0 4 
nd 4 3 1 0 0 

CZĘŚĆ III 
ochrona indywidual-
na (27 pytań) 

TAK 6 16 12 23 13 
NIE 14 5 10 0 5 
CZĘŚC. 0 0 5 1 9 
nd 7 6 0 3 0 

CZĘŚĆ IV  
Dokumentacja  
(55 pytań) 

TAK 5 18 15 53 28 
NIE 40 23 23 1 18 
CZĘŚC. 0 1 12 1 5 
nd 10 13 5 0 4 

CZĘŚĆ V 
audyty wewnętrzne 
(17 pytań) 

TAK 0 1 0 1 5 
NIE 14 12 14 13 9 
CZĘŚC. 0 0 0 0 0 
nd 3 4 3 3 3 

Wyniki ogółem 
(128 pytań) 

TAK 16 48 40 105 61 
NIE 84 49 54 15 41 
CZĘŚC. 4 5 25 2 19 
nd 24 26 9 6 7 
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W tabeli 3.17 odnotowano wszystkie zapisane odpowiedzi dzieląc je na po-
szczególne pięć części oraz podsumowując wszystkie odpowiedzi łącznie. Dało to 
w sumie najwięcej pozytywnych odpowiedzi „TAK” dla przychodni, najwięcej 
negatywnych odpowiedzi „NIE” dla gabinetu stomatologicznego 1. Pozostałe trzy 
placówki uzyskały liczne odpowiedzi, zarówno pozytywne jak i negatywne. 

To krótkie podsumowanie może oznaczać, że przychodnia jest najlepiej  
z wszystkich badanych placówek przygotowana pod kątem wdrożenia systemu 
zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich, najgorzej jest 
przygotowany gabinet stomatologiczny 1. Widać też wyraźnie pod względem ilości 
uwag „NIE DOTYCZY” przy obu gabinetach stomatologicznych, że lista kontrol-
na uwzględnia wiele aspektów przygotowanych wyłącznie dla pracowni rtg. 

3.7. Podsumowanie wyników weryfikacji 
i wnioski do poprawy 

Dokładne podsumowanie pozwoliło na opracowanie sześciu wykresów, które 
przedstawiają graficznie zapisane odpowiedzi podczas dokonanej weryfikacji 
systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich 
(rys. 3.8-3.13). 
 

 
Rys. 3.8. Wykres z zestawieniem odpowiedzi z części I. Opracowanie własne 
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W części I (rys. 3.8), w której pytania uwzględniały projekt pomieszczenia, jego 
użyteczność, komfort pracy, zgodność z wymogami jak odpowiednia powierzchnia 
i wysokość, posiadanie zatwierdzonego przez WSSE projektu osłon stałych naj-
więcej pozytywnych odpowiedzi „TAK” zapisano dla przychodni, która wyraźnie 
się wyróżnia. Pozostałe placówki tego typu odpowiedź mają mniej więcej w po-
dobnej ilości (5-6 odpowiedzi). Najmniej odpowiedzi „NIE” uzyskała ponownie 
przychodnia, ale tym razem wraz z szpitalem (1 odpowiedź). Pozostałe placówki 
uzyskały odpowiedź na tym samym poziomie (5 odpowiedzi). Dla odpowiedzi 
„CZĘŚCIOWO” najwięcej uzyskał szpital, następnie gabinet stomatologiczny 1 
i klinika po 1 odpowiedzi. Nie odnotowano tego typu odpowiedzi dla gabinetu 
stomatologicznego i przychodni. W części I dla żadnej placówki nie zapisano uwag 
„NIE DOTYCZY”.  

Oznaczać to może, że ta część listy kontrolnej dotyczy wszystkich typów pla-
cówek i wszystkie obiekty są zobowiązane do spełnienia wymagań związanych 
z projektem pomieszczenia. Najlepiej dostosowana pod tym względem jest przy-
chodnia, następnie szpital, że względu na małą liczbę odpowiedzi „NIE” i dużą 
liczbę odpowiedzi „CZĘŚCIOWO”. 
 

 
Rys. 3.9. Wykres z zestawieniem odpowiedzi z części II. Opracowanie własne 

 
W części II (rys. 3.9), w której pytania uwzględniały wykonywanie i wyniki te-
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tego typu odpowiedzi. Pozostałe placówki uzyskały odpowiedź „TAK” na podob-
nym poziomie (7-10 odpowiedzi). Gabinet stomatologiczny 1, który nie uzyskał 
żadnej odpowiedzi „TAK” ponieważ uzyskał największą liczbę odpowiedzi „NIE”. 
Natomiast przychodnia nie uzyskała ani jednej tego typu odpowiedzi. Pozostałe 
placówki uzyskały ją na podobnym poziomie (4-6 odpowiedzi).  Odpowiedź 
„CZĘŚCIOWO” jest na porównywalnym poziomie (3-4 odpowiedzi). Tylko przy-
chodnia nie uzyskała ani jednej takiej odpowiedzi. Uwagi „NIE DOTYCZY” od-
notowano dla obu gabinetów stomatologicznych i szpitala. 

Oznaczać to może, że przy warunkach eksploatacji aparatury rtg niektóre wy-
magania nie dotyczą gabinetów stomatologicznych, ze względu na niewykonywane 
testy eksploatacyjne. Zostało to zaniedbane ze strony użytkowników (właścicieli). 
Może to wskazywać na problem zarządzania w gabinecie stomatologicznym lub 
też na zbyt małą liczbę zatrudnionych pracowników (często w gabinecie pracuje 
tylko właściciel, który wszystkim się zajmuje). Tutaj pomocny mógłby okazać się 
inspektor ochrony radiologicznej, który odciążałby właściciela. 
 

 
Rys. 3.10. Wykres z zestawieniem odpowiedzi z części III. Opracowanie własne 
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jest na końcu (6 odpowiedzi), natomiast uzyskał najwięcej odpowiedzi negatyw-
nych „NIE” (14 odpowiedzi). Następnie szpital (10 odpowiedzi), a gabinet stoma-
tologiczny 2 i klinika uzyskały ten typ odpowiedzi na tym samym poziomie 
(5 odpowiedzi). Tylko przychodnia nie odnotowała ani jednej odpowiedzi „NIE”. 
Odpowiedzi „CZĘŚCIOWO” zapisano najwięcej dla kliniki (9 odpowiedzi), na-
stępnie dla szpitala (5 odpowiedzi) i najmniej dla przychodni (1 odpowiedź). Uwa-
gi „NIE DOTYCZY” zapisano na podobnym poziomie dla obu gabinetów stomato-
logicznych (6-7 odpowiedzi), a dla przychodni są to 3 odpowiedzi. Dla szpitala 
i kliniki nie odnotowano tego typu odpowiedzi. 

Oznaczać to może, że przy ochronie indywidualnej niektóre wymagania nie do-
tyczą gabinetów stomatologicznych (np. dawkomierz pierścionkowy, dawkomierz 
oczny, oznaczenie drzwi, sygnalizacja świetlna). Lista kontrolna w części III 
uwzględnia przede wszystkim wymagania dla pracowni rtg, stąd wyłączenie nie-
których z nich dla gabinetów stomatologicznych. 
 

 
Rys. 3.11. Wykres z zestawieniem odpowiedzi z części IV. Opracowanie własne 

 
W części IV (rys. 3.11), w której pytania uwzględniały analizę zdjęć odrzuco-

nych, postępowanie z dokumentacją medyczną (zdjęciami rtg), dawki przyjmowa-
ne przez pacjentów, informacje zawarte w dokumentach, posiadanie przez placów-
kę niezbędnej dokumentacji, aktualizowanie dokumentów, przepływ informacji, 
zarządzanie jakością, przychodnia i tym razem uzyskała najwięcej odpowiedzi 
„TAK” (53 odpowiedzi). Na drugim miejscu jest klinika (28 odpowiedzi), następ-
nie na podobnym poziomie gabinet stomatologiczny 2 i szpital (15 i 18 odpowie-
dzi), a na końcu gabinet stomatologiczny 1 (5 odpowiedzi). W tej części listy kon-
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trolnej wizualnie widać dużą liczbę odpowiedzi „NIE” w stosunku do pozostałych 
odpowiedzi. Najwięcej tego typu odpowiedzi zapisano dla gabinetu stomatologicz-
nego 1 (40 odpowiedzi), następnie na tym samym poziomie gabinet stomatologiczny 
2 i szpital (23 odpowiedzi), niewiele mniej ma ich klinika (18 odpowiedzi), a zniko-
mą ilość uzyskała przychodnia (1 odpowiedź). Odpowiedzi „CZĘŚCIOWO” naj-
więcej uzyskał szpital (12 odpowiedzi), dalej klinika (5 odpowiedzi) i po jednej 
odpowiedzi gabinet stomatologiczny 2 i przychodnia. Gabinet stomatologiczny 1 
nie odnotował żadnej tego typu odpowiedzi. Sporo uwag „NIE DOTYCZY” zapi-
sano dla gabinetów stomatologicznych (13 i 10 odpowiedzi), następnie uzyskał ich 
kilka szpital i klinika (5 i 4 odpowiedzi). Przychodnia natomiast nie uzyskała żad-
nych uwag. 

Oznaczać to może, że gabinety stomatologiczne w dużym stopniu nie prowadzi-
ły różnego typu zapisów np. analizy zdjęć odrzuconych, otrzymanej dawki przez 
pacjenta, procedur. Duża liczba odpowiedzi „NIE” dla gabinetów stomatologicz-
nych jest spowodowane brakiem posiadania wielu niezbędnych dokumentów, co 
może świadczyć o nieodpowiednim zarządzaniu, zbyt wielu zadaniach przydzielo-
nych jednej osobie (np. w gabinecie pracuje tylko właściciel), brak zrozumienia dla 
wymagań. 
 

 
Rys. 3.12. Wykres z zestawieniem odpowiedzi z części V. Opracowanie własne 

 
W części V (rys. 3.12), w której pytania uwzględniały udokumentowanie prze-

prowadzonych audytów, regularność audytów, skład audytorów, przebieg audytów, 
wszystkie placówki uzyskały dużą liczbę odpowiedzi „NIE” (9-14 odpowiedzi). 
Po jednej odpowiedzi „TAK” zapisano dla gabinetu stomatologicznego 2 i przy-
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chodni, najwięcej dla kliniki (5 odpowiedzi). Natomiast gabinet stomatologiczny 1 
i szpital nie uzyskały ani jednej tego typu odpowiedzi. Brak jest również odpowie-
dzi „CZĘŚCIOWO”, odnotowano jednak kilka uwag we wszystkich placówkach 
(3-4 odpowiedzi). W tej części listy kontrolnej zapisano najwięcej negatywnych 
uwag. Może to świadczyć o dużym problemie, jakie mają placówki z przeprowa-
dzaniem wewnętrznego audytu. Może to być spowodowane brakiem wiedzy, umie-
jętności, brakiem środków (ludzkich, finansowych). 
 

 
Rys. 3.13. Wykres z zestawieniem odpowiedzi ze wszystkimi wynikami. 

Opracowanie własne 

 
Wyniki ogółem (rys. 3.13) przedstawiają tendencję opisaną w komentarzach 

pod każdą częścią. Przychodnia była najlepiej przygotowana i uzyskała najwięcej 
odpowiedzi „TAK” (105 odpowiedzi). Najgorzej przygotowany był gabinet stoma-
tologiczny 1 i uzyskał najwięcej odpowiedzi „NIE” (84 odpowiedzi). Było to spo-
wodowane przede wszystkim brakiem zezwolenia na stosowanie aparatów rentge-
nowskich. Weryfikowany gabinet funkcjonował bez zezwolenia, a co za tym idzie, 
nie posiadał wymaganych dokumentów, nie przeprowadzał audytów, nie posiadał 
projektu osłon stałych. Pozytywnym aspektem tej sytuacji było to, że właściciel 
zdawał sobie sprawę z szkodliwości promieniowania rentgenowskiego i stosował 
fartuchy ołowiowe. Jednak spore ryzyko niosło ze sobą wykonywanie badań rtg 
przez osoby do tego nieupoważnione i bez odpowiednich kwalifikacji. 

Podczas weryfikacji autorskiej koncepcji systemu zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji aparatów rentgenowskich, placówki otrzymały informację zwrotną doty-
czącą konieczności zwiększenia ochrony radiologicznej w badanych obszarach. 

0
20
40
60
80

100
120

Li
cz

ba
 o

dp
ow

ie
dz

i

Rodzaj placówki

Wyniki ogółem

TAK

NIE

CZĘŚCIOWO

NIE DOTYCZY



 135 

Ponadto otrzymały także informacje, co wykonują poprawnie. Opis spostrzeżeń 
został zamieszczony w dalszej części pracy. 

Gabinet stomatologiczny 1 

Część I – projekt pomieszczenia: 
Gabinet stomatologiczny 1 pod kątem przestrzeni pracy, posiadania odpowied-

niego sprzętu i materiałów do pracy, zapewnienia czystości pomieszczeń i komfor-
tu pracy jest bez zarzutu. Niestety personel wykonujący zdjęcia rtg nie posiada 
niezbędnych uprawnień do ich wykonywania. Co więcej, badania rtg są przepro-
wadzane przez asystentki stomatologiczne, które według Ustawy Prawo Atomowe 
(Dz. U. 2019 poz. 1792) nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do zdobycia 
uprawnień do wykonywania badań rtg. Taka sytuacja powoduje, że personel wy-
konuje zdjęcia rtg w ukryciu, więc nie posiada dozymetrów do mierzenia dawki 
promieniowania rtg, jaką przyjmują, nieznany jest ich stan zdrowia pod kątem 
pracy w narażeniu na promieniowanie rtg oraz personel nie posiada odpowiedniej 
wiedzy do postępowania z pacjentem zdobywanej podczas kursu ochrony radiolo-
gicznej pacjenta. 
Część II – warunki eksploatacji aparatury rtg: 

W gabinecie stomatologicznym 1 nie są wykonywane testy eksploatacyjne, bra-
kuje też dokumentacji z nimi związanej. 
Część III – ochrona indywidualna: 

Pozytywnym aspektem okazało się posiadanie przez gabinet stomatologiczny 1 
procedury postępowania z pacjentem, uwzględniający jego ochronę radiologiczną. 
Wiąże się to z osłanianiem pacjenta fartuchem ołowiowym podczas badania rtg. 
Do braków należy zaliczyć nieokreślenie zakresów odpowiedzialności wszystkich 
osób uczestniczących w realizacji procedury medycznej, brak wymaganych osłon 
stałych, brak tabliczki ostrzegawczej dla kobiet w ciąży, brak nadzoru sprawowa-
nego przez inspektora ochrony radiologicznej. 
Część IV – dokumentacja: 

W gabinecie stomatologicznym 1 dokumentacja medyczna jest udostępniana 
wyłącznie osobom upoważnionym, a zdjęcia rtg są prawidłowo przechowywane 
przez 10 lat. Brakuje natomiast prowadzenia listy zdjęć odrzuconych oraz pozostałej 
dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności w narażeniu na promieniowa-
nie rtg (w tym zezwolenia i projektu osłon stałych), nie wykonuje się zapisów 
przyjętej dawki przez dzieci do 16. roku życia, kobiety w ciąży nie są informowane 
o istniejącym ryzyku. Brak jest także systemu zarządzania jakością wymaganego 
przepisami prawnymi. 
Część V – audyty wewnętrzne: 

W gabinecie stomatologicznym 1 audyty wewnętrzne nie są przeprowadzane, 
nie utworzono w tym zakresie dokumentacji, a personel po raz pierwszy spotkał się 
z tym zagadnieniem. 
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Podsumowanie dla gabinetu stomatologicznego 1: 
Aby poprawić stan ochrony radiologicznej w gabinecie stomatologicznym 1, 

należy opracować projekt osłon stałych, przekazać go do zatwierdzenia przez 
WSSE i wykonać osłony stałe zgodnie z wytycznymi w projekcie. Następnie, nale-
ży opracować kompletną dokumentację niezbędną do zapewnienia bezpiecznego 
środowiska eksploatacji aparatury rtg, także wystosować wniosek do WSSE o wy-
danie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg. Po otrzymaniu takiego zezwolenia, 
należy okresowo wykonywać testy eksploatacyjne i przeglądy techniczne aparatu 
rtg. Upoważniony personel do wykonywania badań rtg powinien być wyłącznie 
lekarz stomatolog, który posiada potwierdzenie zdobytych kompetencji w postaci 
certyfikatu ze zdania kursu ochrony radiologicznej pacjenta oraz orzeczenie leka-
rza o zdolności do pracy w narażeniu na promieniowanie rtg. Operatorowi urzą-
dzenia rtg należy zapewnić dozymetr indywidualny lub środowiskowy i prowadzić 
ewidencję przyjętych dawek promieniowania rtg. Należy podjąć współpracę z in-
spektorem ochrony radiologicznej, który będzie sprawował opiekę nad gabinetem 
stomatologicznym 1. Aby sprawdzić stan ochrony radiologicznej w gabinecie sto-
matologicznym 1, należy co najmniej raz na rok przeprowadzać audyt wewnętrzny 
wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu procesami (np. działania poaudytowe). 

Gabinet stomatologiczny 2 
Część I – projekt pomieszczenia: 

Gabinet stomatologiczny 2 posiada odpowiedni sprzęt i materiały do pracy, 
pomieszczenia do pracy aparatu rtg są odpowiednio przygotowane, zapewniona 
jest ochrona radiologiczna zgodna z wymaganiami przepisów prawnych, pomiesz-
czenia są czyste. Ponadto przestrzeń pracy w rentgenodiagnostyce nie jest wystar-
czająca przez brak swobodnego dostępu do pacjenta, co ogranicza komfort pracy.  
Część II – warunki eksploatacji aparatury rtg: 

Testy eksploatacyjne w gabinecie stomatologicznym 2 są wykonywane czę-
ściowo. Odkąd zakończyła się współpraca z inspektorem ochrony radiologicznej, 
nastąpiła przerwa w ich wykonywaniu. Urządzenia rtg są używane wyłącznie przez 
upoważniony personel. 
Część III – ochrona indywidualna: 

Gabinet stomatologiczny 2 posiada niezbędne procedury postępowania z pa-
cjentem, określone zakresy odpowiedzialności osób uczestniczących w realizacji 
procedury medycznej. Na wyposażeniu znajdują się fartuchy ołowiowe, dozymetry 
indywidualne, tabliczka ostrzegawcza dla kobiet w ciąży. Szkolenia personelu do-
tyczące ochrony radiologicznej są wykonywane regularnie, co potwierdzają sto-
sowne zapisy. 
Część IV – dokumentacja: 

W gabinecie stomatologicznym 2 nie jest prowadzona lista zdjęć odrzuconych, 
zdjęcia rtg nie są przechowywane przez odpowiedni czas, dzieciom do 16. roku życia 
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nie jest wpisywana do książeczki zdrowia przyjęta dawka, kobiety nie podpisują 
oświadczenia o niebyciu w ciąży. Brakuje również instrukcji obsługi aparatu rtg, 
instrukcji ochrony radiologicznej, zaświadczenia inspektora ochrony radiologicz-
nej, paszportu technicznego aparatu rtg oraz wdrożonego systemu zarządzania 
jakością według krajowych przepisów prawnych. Do pozytywnych aspektów nale-
ży posiadanie przez gabinet stomatologiczny 2 projektu osłon stałych, potwierdze-
nie skuteczności wentylacji, zezwolenie na stosowanie aparatu rtg, protokoły 
z wykonanych testów akceptacyjnych, protokoły pomiarów dozymetrycznych. 
Część V – audyty wewnętrzne: 

W gabinecie stomatologicznym 2 informacje zwrotne lekarzy, innych pracow-
ników i pacjentów są brane pod uwagę podczas planowania działań związanych 
z poprawą jakości. Brakuje natomiast przeprowadzania audytów wewnętrznych 
oraz dokumentacji z nimi związanej. 
Podsumowanie dla gabinetu stomatologicznego 2: 

W gabinecie stomatologicznym 2 należy poprawić usytuowanie pacjenta pod-
czas wykonywanego badania rtg. Należy podjąć współpracę z inspektorem ochrony 
radiologicznej, który zapewni ciągłość testów eksploatacyjnych. Istniejącą doku-
mentację należy uaktualnić i uzupełnić braki (np. instrukcja obsługi aparatu rtg, 
instrukcja ochrony radiologicznej, paszport techniczny aparatu rtg). W gabinecie 
stomatologicznym 2 należy wdrożyć procedurę przeprowadzania audytów we-
wnętrznych. 

Szpital 
Część I – projekt pomieszczenia: 

W szpitalu tylko częściowo została spełniona niezbędna przestrzeń do pracy 
w rentgenodiagnostyce. Pracownia rtg pod tym względem spełnia wymagania 
prawne, jednak aparaty rtg mobilne (aparat rtg typu ramię C, aparat rtg do diagnostyki 
ogólnej jezdny) nie są używane w pomieszczeniach do tego przystosowanych. Perso-
nel natomiast posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy w rentgenodiagnostyce. 
Część II – warunki eksploatacji aparatury rtg: 

W szpitalu testy eksploatacyjne (specjalistyczne i akceptacyjne) są wykonywa-
ne regularnie. Brakuje natomiast przeprowadzania testów podstawowych. Brakuje 
także prowadzenia kart eksploatacyjnych, określonych zasad i procedur w zakresie 
zarządzania uszkodzeń i napraw sprzętu rtg, zgłoszenia do eksploatacji aparatu rtg 
typu ramię C. 
Część III – ochrona indywidualna: 

W szpitalu dla aparatów rtg, które zostały zgłoszone do użytkowania, są zapew-
nione niezbędne osłony, fartuchy ołowiowe, dawkomierze. Jednak dla aparatu rtg 
typu ramię C te akcesoria nie zostały zapewnione. 
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Część IV – dokumentacja: 
W szpitalu nie prowadzi się listy zdjęć odrzuconych, instrukcje i pozostała do-

kumentacja nie jest regularnie aktualizowana, nie wszystkie informacje są w formie 
pisemnej (papierowej lub elektronicznej). Prawidłowo są natomiast przechowywane 
zdjęcia rtg, szpital udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie upoważnionych 
osobom i posiada niezbędną dokumentację. 
Część V – audyty wewnętrzne: 

Szpital nie przeprowadza audytów wewnętrznych, brakuje także procedur z ni-
mi związanych. 
Podsumowanie dla szpitala: 

W szpitalu należy zgłosić do użytkowania aparat rtg typu ramię C oraz zapew-
nić niezbędne z jego eksploatacją elementy: dokumentację oraz ochronę radiolo-
giczną (dozymetry, osłony osobiste). Należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzanie testów podstawowych i je wykonywać. Nieaktualną dokumenta-
cję należy zastąpić aktualnymi odpowiednikami i uzupełnić braki, a także wdrożyć 
procedurę przeprowadzania audytów wewnętrznych. 

Przychodnia 
Część I – projekt pomieszczenia: 

Wszystkie wymagania zostały spełnione. Jedynie projekt osłon stałych nie za-
wiera aktualnych równoważników ołowiu. Powodem jest opracowanie projektu 
osłon stałych na podstawie dostępnych materiałów, które ich nie zawierają. 
Część II – warunki eksploatacji aparatury rtg: 

Wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Część III – ochrona indywidualna: 

Wszystkie wymagania zostały spełnione. Jedynie tylko częściowo wdrożono 
struktury organizacyjne i system nadzorowania bezpieczeństwem. 
Część IV – dokumentacja: 

Wszystkie wymagania zostały spełnione poza jednym. Przychodnia nie posiada 
protokołów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych. Dodatkowo powody 
odrzucenia zdjęcia rtg nie zawsze są losowe (wymaganie spełnione tylko częściowo). 
Część V – audyty wewnętrzne: 

Tylko jedno wymaganie spośród 17 zostało spełnione. Informacje zwrotne leka-
rzy, innych pracowników i pacjentów są brane pod uwagę podczas planowania 
działań związaną z poprawą jakości. Poza tym, audyty wewnętrzne w przychodni 
nie są przeprowadzane. 
Podsumowanie dla przychodni: 

W przychodni przede wszystkim należy wdrożyć procedurę przeprowadzania 
audytów wewnętrznych. Poza tym, należy zweryfikować struktury organizacyjne 
i system nadzorowania bezpieczeństwem w celu spełnienia określonych celów 
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przychodni, aby zmaksymalizować jakość świadczonych usług i efektywnie wyko-
rzystywać wszystkie zasoby. Należy również sprawdzić powody odrzuceń zdjęć rtg 
i przeprowadzić ich analizę. 

Klinika 
Część I – projekt pomieszczenia: 

W klinice znajduje się odpowiedni sprzęt i materiały do pracy, pomieszczenia 
przeznaczone do eksploatacji urządzeń rentgenowskich są przygotowane pod 
względem bezpieczeństwa, ochrona radiologiczna jest zapewniona. Brakuje odpo-
wiedniej przestrzeni do pracy, personel tylko częściowo posiada kwalifikacje do 
pracy w narażeniu na promieniowanie rtg (lekarze radiolodzy nie posiadają waż-
nych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy w promie-
niowaniu jonizującym). 
Część II – warunki eksploatacji aparatury rtg: 

W klinice testy eksploatacyjne są wykonywane częściowo. Testy specjalistycz-
ne i akceptacyjne odbywają się regularnie, natomiast brakuje testów podstawo-
wych, a także brakuje podejmowanych działań w celu wyeliminowania usterek 
w przypadku uzyskania negatywnych wyników testów eksploatacyjnych. 
Część III – ochrona indywidualna: 

Ochrona związana z pracą przy aparacie rtg typu ramię C jest tylko częściowa. 
Niezbędne osłony (fartuchy, dozymetry) są zapewnione, jednak lekarze radiolodzy 
ich nie stosują. Natomiast w pracowni rtg fartuchy i dozymetry są użytkowane 
poprawnie. Brakuje natomiast korzystania z filtra miedziowego/aluminiowego 
w radiologii pediatrycznej. 
Część IV – dokumentacja: 

W klinice nie jest prowadzona lista zdjęć odrzuconych, dzieciom do 16. roku życia 
nie jest zapisywana otrzymana dawka promieniowania rtg w książeczce zdrowia, 
kobiety nie podpisują oświadczenia o niebyciu w ciąży. Klinika nie posiada inspek-
tora ochrony radiologicznej, a instrukcje i inne dokumenty nie są sprawdzane 
i aktualizowane. Pozostała dokumentacja jest dostępna (np. instrukcje obsługi apa-
ratów rtg, projekt osłon stałych, potwierdzenie skuteczności wentylacji, instrukcja 
ochrony radiologicznej, zezwolenia na stosowanie aparatów rtg i otwarcie pracow-
ni rtg). 
Część V – audyty wewnętrzne: 

Klinika pod kątem audytów wewnętrznych wyróżnia się na tle pozostałych pla-
cówek. Wykonano przygotowanie do wewnętrznego audytu, zostały wyznaczone 
cele, określono metody, ustalono obszar, zakres i role członków zespołu audytor-
skiego. Jednak sam audyt wewnętrzny nie został przeprowadzony. 
Podsumowanie dla kliniki: 

W klinice należy uzyskać od personelu brakujących zaświadczeń lekarskich 
stwierdzających zdolność do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące. 
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Ponadto, należy podjąć współpracę z inspektorem ochrony radiologicznej, który 
byłby odpowiedzialny za regularne przeprowadzanie testów podstawowych oraz za 
działania zmierzające do eliminacji wykrytych usterek sprzętu rtg. Należy prze-
szkolić lekarzy radiologów ze stosowania osłon i dozymetrów. W klinice należy 
zapewnić filtr miedziowy/aluminiowy do radiologii pediatrycznej i przeszkolić 
personel z zakresu jego stosowania. Należy uzupełnić brakującą dokumentację 
i zaktualizować istniejącą. W zakresie audytów wewnętrznych należy zapewnić 
dostęp do dokumentów, ustalić harmonogram audytu, opracować plan, przeprowa-
dzić audyt wewnętrzny, sporządzić wnioski i wdrożyć działania poaudytowe. 

Powyższa weryfikacja dowiodła, że autorska koncepcja modelu zapewnienia 
bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich i związana z nim lista kon-
trolna do jego weryfikacji w placówce jest skutecznym narzędziem do ujawnienia 
zagrożeń bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze eksploatacji aparatury 
rtg. Dodatkowo, autorski model jest pomocny w precyzowaniu działań korygują-
cych i doskonalących, w celu eliminacji wykrytych nieprawidłowości oraz dosto-
sowania do pełnego zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń rtg. 

 
 
 
 



 

 
PODSUMOWANIE 

 
 
 

Analiza literatury międzynarodowej, europejskiej i krajowej przyczyniły się do 
sformułowania problemu badawczego, jakim jest brak zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji aparatów rentgenowskich. Istniejący system kontrolny sprowadza się 
zaledwie do weryfikacji stanu ochrony radiologicznej w pracowni rtg według for-
mularza kontrolnego. 

Aby opracować model zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatury rtg, 
ustalono stan istniejący w obszarze świadomości dotyczącej zapewnienia bezpie-
czeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich. Badania wstępne I przyczyniły się 
do sformułowania wniosku o niekompletnej wiedzy użytkowników aparatów rent-
genowskich i potrzeby jej uzupełnienia. W kolejnych badaniach wstępnych okre-
ślono aktualne wymagania państwowego systemu kontrolnego w odniesieniu do 
eksploatacji aparatów rentgenowskich. W ramach badania uzyskano formularz 
kontrolny, stosowany do sprawdzenia zgodności stanu istniejącego w pracowni 
rtg/gabinecie, a także uzyskano informacje o różnej interpretacji tych samych prze-
pisów prawnych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.  

Wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych oraz rozważań literaturo-
wych stały się inspiracją do zaproponowania autorskiego modelu zapewnienia 
bezpieczeństwa w pracowniach rentgenowskich. zidentyfikowano i omówiono 
szczegółowe wymagania w pięciu obszarach: projekt pomieszczenia, warunki eks-
ploatacji aparatury rtg, ochrona indywidualna, dokumentacja, audyty wewnętrzne. 
Następnie dokonała praktycznej weryfikacji modelu w pracowniach rentgenowskich, 
która dowiodła, że zaproponowany model stanowi skuteczne narzędzie do identyfi-
kowania braków i nieprawidłowości występujących w zakresie ochrony radiolo-
gicznej oraz planowanie ich skorygowania. W każdej placówce określono stopień 
spełnienia kryteriów modelu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów 
rentgenowskich. Dzięki temu ustalono występujące nieprawidłowości i zaplanowa-
no działania korygujące. Przed wykonaniem weryfikacji, właściciele pracowni rtg 
nie zdawali sobie sprawy z istniejących zagrożeń. Przeświadczenie to opierali na 
wynikach kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która nie 
wnosiła uwag do stanu istniejącego ochrony radiologicznej w danej placówce. 

W sytuacji, gdy aparat rtg nie został zgłoszony do WSSE, takie kontrole nie 
miały miejsca, więc narażenie na promieniowanie rentgenowskie było bardzo duże. 
Zidentyfikowanie niezgodności, zaplanowanie i wdrożenie działań zmierzających 
do ich eliminacji, przyczyniło się do znacznego podniesienia stopnia ochrony ra-
diologicznej w każdej placówce. 
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Podsumowując, zastosowanie autorskiego modelu zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji aparatów rentgenowskich pozwala na: 
1. Określenie stopnia bezpieczeństwa w placówce w odniesieniu do narażenia na 

promieniowanie rtg. 
2. Skuteczną identyfikację niezgodności. 
3. Eliminację zidentyfikowanych niezgodności. 
4. Wdrożenie pełnej ochrony radiologicznej. 

Realizacja proponowanego modelu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji 
aparatów rentgenowskich, przyczynia się do uzyskania realnych korzyści w postaci 
bezpiecznego środowiska pracy w narażeniu na promieniowanie rtg. Oznacza to, że 
zarówno operator sprzętu rtg, pozostały personel, pacjenci i osoby postronne są 
bezpieczne przebywając w otoczeniu aparatury rentgenowskiej. Dodatkową korzy-
ścią stosowania modelu jest doskonałe przygotowanie się do kontroli organów 
państwowych, które mogą przebiegać bezstresowo. 
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