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promieniowanie rentgenowskie, to prócz fluoro-
skopii należałoby powiedzieć również o tomografii 
komputerowej.

Jednak obecnie, by objąć całość zagadnienia, należy 
mówić o czynnościach wykonywanych przy użyciu 
obrazowania medycznego czy, jak to jest często uży-
wane w angielskojęzycznych publikacjach, clinical 
imaging, czyli obrazowania klinicznego.

Obrazowanie kliniczne 
Najpierw wyjaśnijmy, co oznacza takie pojęcie i czym 
różni się ono od obrazowania fluoroskopowego. Naj-
bardziej ogólna definicja mówi, że jest to tworzenie 
obrazu struktur wewnętrznych ciała przy pomocy 
różnych nośników informacji.

Nośnikami takimi mogą być fale dźwiękowa (USG) 
lub różnej długości fale elektromagnetyczne, od naj-
dłuższych poczynając:

Kiedyś do zdefiniowania radiologii zabiegowej 
praktycznie wystarczyła umieszczona w Usta-
wie Prawo atomowe definicja: „wszelkie proce-

dury lecznicze i diagnostyczne dokonywane poprzez 
skórę pacjenta lub w inny sposób, wykonywane 
w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogól-
nym oraz przy użyciu obrazowania fluoroskopowego 
do lokalizacji zmiany chorobowej i do monitorowania 
medycznej procedury radiologicznej, a także kontroli 
i dokumentowania terapii” (1).

Dziś jest to już określenie daleko niewystarczają-
ce. O ile można uznać, że jego część kliniczna na-
dal zbliżona jest do rzeczywistości (może jedynie 
opuszczając zapisy o znieczuleniu), o tyle stwierdze-
nie „pod kontrolą obrazowania fluoroskopowego” 
zdecydowanie odbiega od tego, co na salach za-
biegowych i operacyjnych jest realizowane. Gdyby 
zostać jedynie przy nośniku informacji, jakim jest 
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Zasady wyboru wyposażenia 
W kontekście zasad wyboru wyposażenia należy omó-
wić trzy aspekty:
1. zakres kliniczny,
2. optymalizację,
3. łączenie metod.

We wszystkich tych działaniach należy respekto-
wać nadrzędną zasadę ALARA – As Low As Reasonably 
Achievable, czyli tak nisko, jak to rozsądnie możliwe. 
W pierwszym odruchu przyjmuje się oczywiście, 
że mowa o dawce promieniowania, ale to dużo bar-
dziej uniwersalna zasada, bo zachęca do rozsądku 
i umiaru we wszelkich aspektach działania, a zatem: 
niski nakład pracy, koszty, dawka promieniowania 
i środka kontrastującego… Ale po kolei. Zacznijmy 
od narzędzi wykorzystujących do obrazowania pro-
mieniowanie rentgenowskie.

Ad. 1. Zalecenia sprzętowe dla poszczególnych za-
kresów klinicznego działania z punktu widzenia zasad 
dobrej praktyki medycznej można znaleźć w proce-
durach wzorcowych, a z punktu widzenia płatnika 
– w zmieniających się częściej wymaganiach NFZ. 
Te ostatnie zostawiam urzędnikom, wyjaśnię jedy-
nie krótko, na czym opierają się wymagania zawarte 
w procedurach.

− radiowe (MRI),
− świetlne – od podczerwieni, przez widzialne do nad-

fioletu (termografia, diafanoskopia, endoskopia, ko-
herentna tomografia optyczna),

− rentgenowskie (fluoroskopia, tomografia kompute-
rowa).
Wybór metody obrazowania zależy przede wszyst-

kim od tkanek, narządów lub ich czynności, które chce-
my zobrazować, czyli od zakresu klinicznego procedur, 
który chcemy realizować. Dalszy wybór zależeć bę-
dzie od wpływu nośnika informacji oraz koniecznych 
do zastosowania środków farmakologicznych (np. 
kontrastujących) na organizm i jego funkcje życiowe, 
po dokonaniu rachunku potencjalnych zysków i strat.

Należy się także zastanowić, czy wprowadzenie 
metod komplementarnych lub zastosowanie metod 
hybrydowych nie poprawią skuteczności działania 
i nie zmniejszą ryzyka działań niepożądanych na ustrój 
pacjenta i na personel realizujący procedurę.

Poniżej postaram się krótko omówić każdy z tych 
etapów pod kątem tego, co jest lub za chwilę pojawi 
się na rynku wyrobów medycznych. A gdy już ustali-
my paletę możliwości technicznych, zapewniających 
realizację potrzeb klinicznych, przyjdzie czas na eko-
nomiczną ocenę poszczególnych rozwiązań.

Wybór metody obrazowania zależy 
przede wszystkim od tkanek, 

narządów lub ich czynności, które 
chcemy zobrazować, czyli od zakresu 

klinicznego procedur, jaki chcemy 
realizować. Dalszy wybór będzie 

zależeć od wpływu nośnika informacji 
oraz koniecznych do zastosowania 

środków farmakologicznych 
(np. kontrastujących) na organizm 

i jego funkcje życiowe, po dokonaniu 
rachunku potencjalnych zysków i strat.
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Autorzy tego dokumentu opierali się na własnych 
doświadczeniach, na zaleceniach międzynarodowych, 
a także na zasadach optymalizacji dawki. Często kon-
trowersyjną sprawą jest rozmiar rejestratora obrazu. 
Chęć posiadania urządzenia uniwersalnego, zapew-
niającego możliwość wykonywania „wszystkiego”, jest 
tu podstawowym problemem. Przede wszystkim nie 
istnieje narzędzie „do wszystkiego”, bo różne względy 
generują sprzeczności.

Do rejestratora obrazu musi dotrzeć ilość promie-
niowania potrzebna do uzyskania wystarczającej 
jakości obrazu. Mniej kwantów to większy szum, 
a w efekcie – mniej czytelny obraz. Wszystko, co jest 
pochłaniane między lampą a powierzchnią detektora, 
musi być wyemitowane z lampy. Jeśli straty są „przed 
pacjentem”, nie wzrośnie dawka na skórę, jeśli za nim 
– pacjent musi otrzymać większą dawkę. A przy okazji 
i personel, bo w pacjencie powstaje promieniowanie 
rozproszone, na które narażone są osoby znajdujące 
się w gabinecie zabiegowym. Aby zminimalizować 
straty kwantów za pacjentem, należy przysunąć jak 
najbliżej rejestrator obrazu. Jeśli konieczne jest usta-

wienie ostrych kątów między osią wiązki a powierzch-
nią skóry (kardiologia), rozmiar detektora powinien 
być jak najmniejszy. Im będzie on większy, tym dalej 
będzie jego powierzchnia od pacjenta, tym więcej 
kwantów nam „ucieknie”. Ilustrują to ryc. 1 i 2.

Zatem im mniejszy wzmacniacz obrazu, tym le-
piej? Z tego punktu widzenia – tak. Ale jeśli obszar 
naszego działania jest większy? Każda ekspozycja 
to nowa dawka promieniowania. A jeśli obrazujemy 
naczynia, to i nowa dawka nefrotoksycznego środka 
kontrastującego! A zatem pole widzenia rejestratora 
obrazu powinno zapewnić uwidocznienie całości ob-
szaru naszego zainteresowania podczas jednokrotnej 
ekspozycji! Czyli z tego punktu widzenia im większy 
rejestrator obrazu, tym lepiej.

Dlatego wszelkie zalecenia mówią (a zdrowy roz-
sądek przyklaskuje) o możliwie precyzyjnym dopaso-
waniu narzędzia do potrzeb. Chirurgia ręki wymaga 
małych pół widzenia i małych mocy dawki – zapew-
niają to lekkie aparaty. Zabiegi naczyniowe, szczegól-
nie neuroradiologiczne, wymagają ogromnej precyzji 
i stabilności obrazu – zatem duże, odporne na wstrzą-
sy konstrukcje z rejestratorami obrazu o wymiarach 
rzędu 30 cm. Obrazowanie naczyń obwodowych wy-
maga czasem jeszcze większych pól widzenia.

Za pacjentem również (przed samym rejestratorem 
obrazu) jest element zwany „kratką przeciwrozprosze-
niową”. Eliminuje on zaszumienie obrazu spowodo-
wane promieniowaniem rozproszonym powstającym 
w pacjencie. Im grubsza warstwa ciała pacjenta, im po-
le wiązki jest większe – tym więcej promieniowania 
rozproszonego. Tym bardziej potrzebna jest kratka. 
Jedna kratka pochłania też sporo promieniowania uży-
tecznego, zatem wymaga zwiększenia dawki. Czasem 
nawet trzykrotnie! Jest to koszt dobrego, czytelnego 
obrazu. Ale gdy pola są małe, a warstwa prześwietlanej 
tkanki jest niewielka – użycie kratki nie ma sensu. Tak 
dzieje się szczególnie w procedurach pediatrycznych 
wykonywanych u małych dzieci. Zatem gdy również 
takie zabiegi są planowane, należy wybrać aparat, 
w którym można łatwo usunąć kratkę z toru wiązki.

Ad. 2. Należy też pamiętać, że personel (jak już wy-
żej wspomniałem) narażony jest na promieniowanie 
rozproszone powstające w pacjencie. Zatem podsta-
wową metodą ochrony personelu (poza oczywistą 
koniecznością noszenia fartuchów osłonnych, stoso-
wania parawanów i ekranów redukujących promie-
niowanie docierające do osób wykonujących proce-
durę) jest minimalizacja dawek otrzymywanych przez 
pacjentów. Prosta zasada: im mniej dostanie pacjent, 
tym bezpieczniejszy personel, powinna przyświecać 
wszystkim „zabiegowcom” wykorzystującym w swojej 
pracy promieniowanie jonizujące. A pacjent „dosta-
nie” rozsądnie mało, gdy będziemy realizować zasadę 
optymalizacji dawki.

Zasada ALARA wobec pacjenta oznacza właśnie 
optymalizację. Nie można całkowicie wyeliminować 
promieniowania (przynajmniej dopóki ktoś nie wynaj-
dzie nowej, rewolucyjnej metody), bo obraz musi po-

Ryc. 1. Wpływ odległości między pacjentem a rejestratorem obrazu na dawkę (A – dawka promienio-
wania). Źródło: opracowanie własne autora; Ryc. 2. Wpływ umiejscowienia pacjenta między lampą 
a rejestratorem obrazu przy stałej odległości lampa RTG – rejestrator obrazu (SID – Source to Image 
Intensifier Distance; A – dawka). Źródło: opracowanie własne autora

Ryc. 3. Zależność między dawką a powiększeniem (polem widzenia) 
analogowego wzmacniacza obrazu. Źródło: materiały IAEA

1) 2)
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wstać. Ale można i należy pamiętać o tym, że im lepszy 
chcemy otrzymać obraz, tym więcej musi być nośni-
ków informacji. A są nimi kwanty promieniowania. 
Czyli druga prosta zależność: im lepszy, dokładniejszy 
będzie obraz, tym większa musi być dawka. W radio-
logii nie mówimy o zapewnieniu jakości, bo to dąże-
nie do ideału obrazu, czyli dużej dawki. W radiologii 
mówimy o zarządzaniu jakością, czyli o świadomym, 
zależnym od problemu klinicznego, wyborze poziomu 
jakości uzyskiwanych obrazów. Najprostszy przykład, 
przedstawiony na ryc. 3, to powiększenie obrazu po-
przez przełączanie pól widzenia rejestratora obrazu. 
Tak duże różnice w dawce dotyczą wzmacniaczy ana-

logowych, ale i w przypadku paneli cyfrowych wy-
stępuje taka zależność, choć o mniejszym natężeniu.

Ważnym parametrem jest również częstotliwość 
obrazowania – im jest ona wyższa i im ładniejszy, „nie-
skaczący” jest film, tym dawka będzie wyższa. Między-
narodowe dokumenty zalecają „najniższą, zapewniają-
cą zamierzony efekt”. Przy dużej częstotliwości dawka 
w skopii pulsacyjnej przekracza dawkę, jaką pacjent 
otrzymuje przy skopii ciągłej. 

Zarówno ustawa, jak i wynikające z niej rozporządze-
nia mówią wyraźnie: „Badania diagnostyczne z zasto-
sowaniem promieniowania jonizującego oraz zabiegi 
z zakresu radiologii zabiegowej wykonuje się w spo-
sób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu 
przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania 
jonizującego” (1). Zbliżająca się nowelizacja ustawy 
i związanych z nią aktów wykonawczych (rozporzą-
dzeń) wprowadzi, prócz konieczności pomiaru dawki 
(co już obowiązuje od wielu lat) również obowiązek 
nadzoru nad nią i jej optymalizacji.

Na rynku coraz więcej jest programów wspoma-
gających nadzór nad dawkami. Również coraz więcej 
rentgenowskich systemów zabiegowych ma w opro-
gramowaniu takie możliwości. Niektóre z nich umoż-
liwiają nadzór nie tylko nad promieniowaniem, ale 
i nad dawkami środków kontrastujących. Jak pracuje 
taki program, ilustruje ryc. 4.

Tyle krótkiego, syntetycznego przypomnienia pro-
blemów związanych z wykorzystaniem promieniowa-
nia jonizującego. Prócz typowych zabiegowych apa-
ratów z ramieniem C coraz częściej wykorzystuje się 
narzędzia do dużo precyzyjniejszych metod obrazo-
wania. Szybki ruch stacjonarnych ramion C umożliwia 
obrazowanie trójwymiarowe, czyli tomografię kompu-
terową prowadzoną metodą wiązki stożkowej; już nie 
tylko ramiona C, ale i ramiona O. Na salach operacyj-
nych pojawiają także tomografy komputerowe (ryc. 5). 
Pora wspomnieć o innych metodach obrazowania 
wykorzystywanych w procedurach zabiegowych.

Obrazowanie w trakcie zabiegów 
Ultrasonografia wykonywana sondami zabiegowymi 
pozwala na postępowanie w zabiegu krok po kroku, 
widząc, co kryje się pod pokonywaną aktualnie po-
włoką. Daje możliwość precyzyjnego określenia po-
łożenia i przebiegu naczyń wraz z pełną informacją 
o odbywającym się w nich przepływie. To również 
sondy wewnątrznaczyniowe (IVUS – IntraVenus Ultra-
Sound), których obraz, sprzężony z angiograficznym, 
daje pełną informację o strukturze ściany naczynia i jej 
ewentualnym powiązaniu z sąsiadującymi obszarami 
patologii.

Tomografia metodą rezonansu magnetycznego 
umożliwia ukazanie stanu fizycznego struktur tkan-
kowych, dzięki temu jest doskonałym narzędziem nad-
zorującym prowadzenie różnego typu zabiegów, np. 
termoablacji, bo stan fizyczny zależy w dużej mierze 
od temperatury. Obrazowanie takie umożliwia rów-
nież odwzorowanie funkcji poszczególnych obszarów 

Ryc. 4. Przykład programu rejestrującego dawki na skórę pacjenta. Wyposażenie 
bardzo pomocne przy zmniejszaniu uszkodzeń skóry (szczególnie w „hot spotach”), 
czyli obszarach nakładania się wiązek wejściowych. Źródło: materiały firmy Toshiba

Ryc. 5. Przykładowy tomograf komputerowy na bloku operacyjnym



22

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 10/2018  TEMAT NUMERU

tkanek i narządów, szczególnie w obszarze ośrodko-
wego układu nerwowego.

Dzięki funkcjonalnemu łączeniu różnych metod ob-
razowania tworzone są sale hybrydowe, które umożli-
wiają kompleksowe, wieloaspektowe leczenie. Coraz 
szerszą falą, szczególnie w neuroradiologii, wkraczają 
rozwiązania neuronawigacyjne. Planując wyposażenie 

takiej sali, zawsze trzeba mieć na uwadze konkretny 
zakres potrzeb. Coraz łatwiej bowiem zachłysnąć się 
najnowszymi osiągnięciami techniki. Postęp w zakre-
sie technologii medycznych cały czas przyspiesza. Za-
stosowanie komputerów, obrazowych baz danych, 
możliwości prezentacji zintegrowanego obrazowania 
różnymi modalnościami jest dziś oszałamiający. Prak-
tycznie niezwykle krótko człowiek cieszy się najnow-
szymi osiągnięciami, bo za tydzień lub miesiąc świeżo 
zainstalowane wyposażenie okazuje się przestarzałe.

Trzeba zatem mieć dokładnie określony cel, nie 
ulegać zapewnieniom o nowych możliwościach, ku-
pować wyposażenie wystarczające, a nie najlepsze! 
Bardzo rzadko bowiem to najlepsze i najnowsze jest 
faktycznie potrzebne. Błyskotki są najczęściej słabe 
technicznie i w codziennej, natężonej eksploatacji czę-
sto ulegają awariom i usterkom. Koniecznie należy 
wsłuchiwać się w głos tych, którzy będą bezpośrednio 
pracować przy takim wyposażeniu. Oni będą umieli 
zdefiniować najbardziej podstawowe potrzeby – z któ-
rej strony musi być dostęp do pacjenta, jakie mani-
pulatory najlepiej pasują do ręki podczas zabiegu, jak 
najefektywniej zawiesić fartuchy i ekrany osłonne, jak 
umieścić monitory, by obrazy były najlepiej widoczne 
podczas realizacji procedury zabiegowej.

Idzie nowe 
Na koniec garść nowości. Najnowsze konstrukcje eli-
minują sporo wad poprzednich rozwiązań technicz-
nych. Sprawy i problemy, o których pisałem powyżej, 
dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań tech-
nicznych będą powoli eliminowane.

Nowe rozwiązania zastosowane w lampach rentge-
nowskich umożliwiają emisję bardzo krótkich impul-
sów fluoroskopowych z bardzo małych ognisk. Krótkie 
impulsy, zmniejszając dawkę dla pacjenta, umożliwiają 
wyższe częstości pulsacji. Małe wymiary ogniska oraz 
nowoczesne, krystaliczne konstrukcje paneli obrazo-
wych zwiększają rozdzielczość przestrzenną, a także 

Zmniejszenie dawki ma zasadnicze znaczenie dla 
bezpieczeństwa pacjenta i personelu w trakcie 
wykonywania zabiegów, gdyż zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zmian chorobowych związanych 
z napromieniowaniem. Co istotne – obniżony parametr 
przezierności stołu i zmniejszona dawka promieniowania 
nie zakłóciły jakości obrazów rentgenowskich

– prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski z Kliniki Kardiologii 
CMPK Szpitala Grochowskiego w Warszawie.

Rosnąca popularność zabiegów wykorzystujących 
sprzęt do obrazowania była impulsem do rozwoju tej 
grupy produktów. Najważniejszym celem, który obecnie 
przyświeca producentom sprzętu, jest ograniczenie 
szkodliwej dawki promieniowania, jaką w czasie 
operacji otrzymują pacjent oraz personel medyczny. 
Stoły do obrazowania przechodzą prawdziwą rewolucję 
technologiczną. Wykonywane są one z wysoce 
przeziernego dla promieni X włókna węglowego i dzięki 
technologiom takim jak TotalClear™ dodatkowo 
obniżają ryzyko wystąpienia artefaktów i zakłóceń 
na zdjęciach

– Michał Grossy, Product Manager w firmie Famed Żywiec.

Ryc. 6. System korelacji (sprowadzania do wspólnego układu współrzędnych) obrazów tworzonych różnymi metodami. Tu: tomografia komputero-
wa i ultrasonografia. Źródło: GE Medical Systems
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poprawiają czułość toru obrazowania, dzięki czemu 
bez strat jakości obrazu można obniżać dawkę. Dzięki 
coraz szybszym ruchom lampy RTG można tworzyć to-
mograficzne obrazy sieci naczyniowej w wybranej fa-
zie (tętniczej, żylnej etc.). Obrazowanie trójwymiarowe 
ponadto znacząco poprawia nadzorowanie zabiegów.

Układy baz danych obrazowych (PACS), coraz szyb-
sze komputery i algorytmy umożliwiają automatyczną 
korelację obrazów tego samego obszaru anatomicz-
nego zarówno zarejestrowanych i zapisanych wcze-
śniej, jak i tworzonych na bieżąco na bloku operacyj-
nym (ryc. 6).

O programach do optymalizacji dawki już pisałem. 
Znaczna część prac innowacyjnych idzie w kierunku 
metod redukcji dawki promieniowania i redukcji czasu 
dostępu do obrazowania pacjentów poddawanych 
zabiegom. Ryc. 7 pokazuje rozwiązanie dla sali hybry-
dowych. Stół zabiegowy, na którym leży pacjent, może 
służyć jednocześnie jako stół do angiografii, tomografii 

komputerowej czy rezonansu. Rodzaj możliwego ob-
razowania zależy jedynie od odpowiedniej konstrukcji 
i połączeń.

Coraz częściej będzie się też pojawiał się skrót CAS. 
CAR/CAD (czyli Computer-Assisted Radiology/Compu-
ter-Assisted Diagnosis) to pojęcia, z którymi, szczególnie 
w mammografii, już powoli się oswajamy. CAS (Com-
puter-Assisted Surgery) dopiero wkracza do szerszego 
zastosowania na co dzień w salach operacyjnych. 
Na podstawie obrazów zarejestrowanych podczas dia-
gnostyki można zaplanować, a potem przeprowadzić 
zabieg chirurgiczny (ryc. 8). q

Piśmiennictwo
1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowa-
nia promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 884, § 4.1).

Ryc. 7. Sala hybrydowa ze zintegrowanymi urządzeniami: z angiografem i tomografem komputerowym. Źródło: GE Medical Systems

Ryc. 8. Przykład wirtualnego planowania zabiegu operacyjnego przy pomocy rekonstrukcji tkanek i narządów pacjenta po badaniu TK. Źródło: RNSA


