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OSE SZ/RDG/

Por.č.

Označenie

Názov štandardu

1.

SPP SZ/RDG/01

RTG vyšetrenie brucha natívne

Dátum
platnosti
1.11.2014

2.

SPP SZ/RDG/02

RTG vyšetrenie srdca a pľúc

1.11.2014

3.

SPP SZ/RDG/03

RTG vyšetrenie rebier

1.11.2014

4.

SPP SZ/RDG/04

RTG vyšetrenie hrudnej kosti

1.11.2014

5.

SPP SZ/RDG/05

RTG vyšetrenie panvy

1.11.2014

6.

SPP SZ/RDG/06

RTG vyšetrenie lebky

1.11.2014

7.

SPP SZ/RDG/07

RTG vyšetrenie nosa

1.11.2014

8.

SPP SZ/RDG/08

RTG vyšetrenie prínosových dutín

1.11.2014

9.

SPP SZ/RDG/09

RTG vyšetrenie chrbtice krčnej,hrudnej,driekovej

1.11.2014

10.

SPP SZ/RDG/10

RTG vyšetrenie bedrového kĺbu

1.11.2014

11.

SPP SZ/RDG/11

RTG vyšetrenie pľúc pri lôžku

1.11.2014

12.

SPP SZ/RDG/12

RTG vyšetrenie skiaskopia na operačnej sále

1.11.2014

13.

SPP SZ/RDG/13

RTG vyšetrenie brucha pri lôžku

1.11.2014

14.

SPP SZ/RDG/14

RTG vyšetrenie pažeráka s použitím kontrastnej látky

1.11.2014

15.

SPP SZ/RDG/15

RTG vyšetrenie žalúdka s použitím kontrastnej látky

1.11.2014

16.

SPP SZ/RDG/16

Vylučovacia urografia

1.11.2014

17.

SPP SZ/RDG/17

Skríningová mammografia

1.11.2014

18.

SPP SZ/RDG/18

RTG vyšetrenie Fistulografia

1.11.2014

19.

SPP SZ/RDG/19

RTG vyšetrenie pooperačná cholangiografia cez T-dren

1.11.2014

20.

SPP SZ/RDG/20

RTG vyšetrenie ruky-časti rúk

1.11.2014

21.

SPP SZ/RDG/21

RTG vyšetrenie zápästia

1.11.2014

22.

SPP SZ/RDG/22

RTG vyšetrenie predlaktia

1.11.2014

23.

SPP SZ/RDG/23

RTG vyšetrenie lakťa

1.11.2014

24.

SPP SZ/RDG/24

RTG vyšetrenie ramennej kosti

1.11.2014

25.

SPP SZ/RDG/25

RTG vyšetrenie ramennej kĺbu

1.11.2014

26.

SPP SZ/RDG/26

RTG vyšetrenie lopatky

1.11.2014

27.

SPP SZ/RDG/27

RTG vyšetrenie kľúčnej kosti

1.11.2014

28.

SPP SZ/RDG/28

RTG vyšetrenie nohy

1.11.2014
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29.

SPP SZ/RDG/29

RTG vyšetrenie päty

1.11.2014

30.

SPP SZ/RDG/30

RTG vyšetrenie členka

1.11.2014

31.

SPP SZ/RDG/31

RTG vyšetrenie predkolenia

1.11.2014

32.

SPP SZ/RDG/32

RTG vyšetrenie kolena

1.11.2014

33.

SPP SZ/RDG/33

RTG vyšetrenie stehennej kosti

1.11.2014

34.

SPP SZ/RDG/34

RTG vyšetrenie SI zhybov

1.11.2014

35.

SPP SZ/RDG/35

RTG vyšetrenie driekovej chrbtice

1.11.2014

36.

SPP SZ/RDG/36

RTG vyšetrenie uší

1.11.2014

37.

SPP SZ/RDG/37

RTG vyšetrenie sánky a TM-kĺbu

1.11.2014

38.

SPP SZ/RDG/38

RTG vyšetrenie tenkého čreva s použitím kontrastnej
látky

1.11.2014

39.

SPP SZ/RDG/39

RTG vyštrenie hornej apertúry

1.11.2014

40.

SPP SZ/RDG/40

RTG vyšetrenie hrubého čreva s použitím kontrastnej
látky

1.11.2014

41.

SPP SZ/RDG/41

Mamografia-vyšetrenie prsníkov mäkkou snímkovaciou
technikou

1.11.2014

42.

SPP SZ/RDG/42

Denzitometria

1.11.2014

43.

SPP SZ/RDG/CT/01

CT mozgu pomocou

1.11.2014

44.

SPP SZ/RDG/CT/02

CT vyšetrenie krku

1.11.2014

45.

SPP SZ/RDG/CT/03

CT vyšetrenie hrudníka

1.11.2014

46.

SPP SZ/RDG/CT/04

CT vyšetrenie brucha

1.11.2014

47.

SPP SZ/RDG/CT/05

CT vyšetrenie panvy

1.11.2014

48.

SPP SZ/RDG/CT/06

CT vyšetrenie chrbtice

1.11.2014

49.

SPP SZ/RDG/CT/07

CT vyšetrenie ramena

1.11.2014

50.

SPP SZ/RDG/CT/08

CT vyšetrenie končatín

1.11.2014

51.

SPP SZ/RDG/CT/09

CT vyšetrenie paranazálnych dutín

1.11.2014

52.

SPP SZ/RDG/CT/10

CT vyšetrenie slinných žliaz

1.11.2014

53.

SPP SZ/RDG/CT/AG/01

CT mozgu pomocou kontrastnej látky

1.11.2014

54.

SPP SZ/RDG/CT/AG/02

CT vyšetrenie abdomenu kontrastnou látkou

1.11.2014

55.

SPP SZ/RDG/CT/AG/03

CT vyšetrenie abdominálnej aorty kontrastnou látkou

1.11.2014
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56.

SPP SZ/RDG/CT/AG/04

CT vyšetrenie epigastrium hepar lien kontrastnou látkou

1.11.2014

57.

SPP SZ/RDG/CT/AG/05

CT vyšetrenie hrudníka kontrastnou látkou

1.11.2014

58.

SPP SZ/RDG/CT/AG/06

CT vyšetrenie karotíd

1.11.2014

59.

SPP SZ/RDG/CT/AG/07

CT vyšetrenie krku kontrastnou látkou

1.11.2014

60.

SPP SZ/RDG/CT/AG/08

CT vyšetrenie nadobličiek kontrastnou látkou

1.11.2014

61.

SPP SZ/RDG/CT/AG/09

CT vyšetrenie obličiek kontrastnou látkou

1.11.2014

62.

SPP SZ/RDG/CT/AG/10

CT vyšetrenie pankreasu kontrastnou látkou

1.11.2014

63.

SPP SZ/RDG/CT/AG/11

CT vyšetrenie panvy kontrastnou látkou

1.11.2014

ŠPP SZ/RDG/CT/AG/12

CT vyšetrenie ciev panvy a dolných končatín kontrastnou
látkou

1.11.2014

ŠPP SZ/RDG/CT/AG/13

CT vyšetrenie renálnych artérií kontrastnou látkou

1.11.2014

64.
65.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1

Príprava
vyšetrenia:
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Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
Projekcia: Zadopredná v stoji PA : Pacient stojí vzpriamene pritlačený
bruchom pri vertikálnom statíve , exponujeme v nádychu.
Predozadná AP : Pacient v ľahu na chrbte.
Centrovanie: V stoji PA - Nastavenie centrálneho lúča horizontálne do
stredu tela, 3 cm nad okrajom bedrovej lopaty.
V ľahu AP – Dolný okraj kazety 3cm pod horný okraj
symfýzy. Centrálny lúč smerujeme vertikálne v sagitálnej rovine na úrovni
spojníc hrán lopát bedrových kostí.
Kritéria zobrazenia: V stoji PA - Zobrazenie brucha od bránice ku kosti
lonovej.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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V ľahu AP – Vyšetrovaná oblasť zachytená v celom
rozsahu od TH12 po synfýzu.
SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
Formát filmu:

vyclonenie na oblasť záujmu

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, všetky komôrky

Napätie rengenky (U):
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

115 cm

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Cieľ:
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Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

SPP5

Expozičné
faktory

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: Projekcia zadopredná PA: Pacient stojí pri vertikálnom
statíve, bradu zodvihne k stredu horného okraja statívu, ramená
uvoľnené, lopatky a ramená natočené smerom k doske.
Bočná LL: Pacient stojí vzpriamene pri
vertikálnom statíve vyšetrovanou stranou. Ruky skrížené drží nad hlavou
alebo použijeme držiak na ruky. Exponujeme v hlbokom nádychu.
Centrovanie: PA - Vrchný okraj kazety 3cm nad mäkkými časťami
hrudníka. Centrálny lúč horizontálne na stred hrudníka.
LL – Horný okraj kazety v úrovni 7 krčného stavca. Centrálny
lúč do stredu hrudníka.
Kritéria zobrazenia: PA - Lopatky sú vytočené. Expozícia pri hlbokom
nádychu. Kompletné zobrazenie pľúc, dole vrátane bránice.
LL – Kompletné zobrazenie pľúc od hrotov dole
k bránici.
RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
140 - 200cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, bočné komôrky
Napätie rengenky (U):
102 – 140 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

SPP10 Záznamy a
archivácia

Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov

zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke

kontrast zobrazenia

ostrosť zobrazenia

neprítomnosť artefaktov
Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).
RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.
Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: Projekcia PA - Pacient leží na chrbte, poprípade v stoji
pri vertikálnom statíve. Ruka, vyšetrovanej strany, umiestnená na boku
s rotáciou ramena k uvoľneniu lopatky.
šikmá - Pacient leží na chrbte alebo stojí pri
statíve, otočený 45 ° smerom k vyšetrovanej strane.
Centrovanie: PA, šikmá – Horný okraj receptoru obrazu ja 3cm nad
okrajom hrudníka. Centrálny lúč na stred hrudnej kosti ventrodorzálne
alebo dorzoventrálne.
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie všetkých rebier na vyšetrovanej strane.

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Voľba ohniska:
Expozičná automatika:
Napätie rengenky (U):
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

veľké ohnisko
áno, stredná komôrka
70 – 90kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)
Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém
Nastavenia
projekcie

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.

SPP4

SPP5

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: Projekcia: šikmá – pacient v ľahu na bruchu, pravá
(ľavý) strana hrudníka pritlačená k doske stola, ľavá (pravá) strana
nadvihnutá o 30°. Hrudná chrbtica nemá prekrývať hrudnú kosť. Pravá
(ľavá) ruka vedľa tela, ľavá (pravá) podopiera stanu tela. Hrudná kosť je
v strede filmu.
Bočná LL – pacient v stoji bokom k statívu, ruky
má zovreté za chrbtom a ramená tlačí dorzálne. Hrudná kosť je v strede
filmu.
Centrovanie: šikmá – horný okraj kazety v úrovni C7, centrálny lúč 5cm
vpravo (vľavo) od chrbtice na stred hrudnej kosti.
LL - horný okraj kazety v úrovni C7, centrálny lúč smeruje
horizontálne do stredu sterna.
Kritéria zobrazenia: šikmá: Sternum zobrazené bez superpozície.
LL : Kompletné zobrazenie sterna.

UPOZORNENIE:
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Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
Napätie rengenky (U):
60 - 80 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: V ľahu na chrbte. Obe nohy vytočené špičkami palcov
k sebe a pätami od seba.
Centrovanie: Okraj hrany kazety 3cm nad spina iliaca. Lúč centrujeme
vertikálne do stredu vzdialenosti medzi symfýzou a pupkomventrodorzálne.
Kritéria zobrazenia: Symetrické zobrazenie panvy a bedrových kĺbov.

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, všetky komôrky

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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65 – 95 kV
(dolná hranica je minimálna, horná orientačná)

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).
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Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: projekcie AP - Pacient leží na bruchu. Hlava sa dotýka
čelom a špičkou nosa. Brada ja priťahovaná tak aby frankfurtská
horizontála bola kolmá na receptor obrazu.
PA – Pacient leží na chrbte, bradu priťahuje
k hrudi, rovina frankfurtskej horizontály ja kolmá na receptor obrazu.
Bočná LL– Pacient leží v šikmej polohe na
bruchu. Vyšetrovaná strana ja položená na doske stola, sagitálna rovina je
rovnobežná s receptorom obrazu. Rukou nadvihnutej strany sa opiera
o dosku stola. Postavenie lebky môžeme vyrovnať podložením brady. Hala
mierne v záklone.
Centrovanie: AP / PA - Centrálny lúč kolmo na stred, na koreň nosa –
dorzoventrálne alebo ventrodorzálne.
LL - Centrálny lúč 2 cm nad vonkajší zvukovod –
laterolaterálne.
Kritéria zobrazenia: AP / PA - Symetrické zobrazenie lebky so švami,
orbitami a spánkovými kosťami. Pyramidy sa premietajú do stredu orbit.
Dolná čelusť je kompletne viditeľná. Zobrazenie laminy externa a interna.
LL - Turecké sedlo v jednej kontúre, jeho výbežky sa
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vzájomne prekrývajú ako aj hlavička mandibuly a jej uhly. Mandibula ja
zachytená v celom rozsahu, vrátane brady ako aj klenby a vertex lebky.
SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
Napätie rengenky (U):
60 – 80 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
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zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

SPP1

Príprava
vyšetrenia

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

RTG vyšetrenie nosa

Platné od:

01.11.2014

ŠPP SZ/RDG/07

Strana

1z 2

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

SPP5

Expozičné
faktory

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: Poloha na bruchu ( v stoji), sagitálna rovina
horizontálne s rovinou stola. Pre jednoduchšie centrovanie pacient
vytočený tvárou k RT, nohu a ruku použiť ako oporu ( opačnú stanu na
ktorej pacient leží).
Centrovanie: Centrálny lúč kolmo na nos, 2 cm po koreň nosa.
Kritéria zobrazenia: Expozícia pre kosti nosa.
RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
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45 - 50 kV (dolná hranica je

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal. Musí byť dosiahnutá minimálna
zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).
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Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: V stoji alebo v sede pri vertikálnom statíve. Brada
a špička nosa sú v kontakte s doskou statívu, ústa sú otvorené.
Centrovanie: Centrálny lúč horizontálne a sagitálnej rovine na úrovni
maxilárnych dutín.
Kritéria zobrazenia: Symetrický obraz dutín frontálnych, maxilárnych
a etmoidálnych. Spánkové kosti sa premietajú pod maxilárne dutiny.

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
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60 - 80 kV (dolná hranica je

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1

Príprava
vyšetrenia

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

RTG vyšetrenie chrbtice
krčnej, hrudnej, driekovej

Platné od:

01.11.2014

ŠPP SZ/RDG/09

Strana

1z3

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: C chrbtica: projekcia AP - pacient leží na chrbte. Mierne
zdvihneme bradu tak, aby rovina bola kolmá na receptor obrazu.
Pacientov s úrazovou anamnézou snímkujeme s maximálne otvorenými
ústami (zachytiť atlas a axis).
Bočná LL - pacient stojí bokom pri vertikálnom statíve. Uvolnené držanie
tela, ramena poklesnuté. Sagitálna rovina rovnobežná s statívom.
TH chrbtica: projekcia AP - pacient v ľahu na chrbte, exponujeme vo
výdychu.
LL - pacient leží na boku, ruky predpaží, nohy pokrčí v kolenách, chrbtica
ja rovnobežne s rovinou stola. K zjednodušeniu centrovania ukladáme
pacienta chrbtom k RT.
LS chrbtica: projekcia AP – pacient leží na chrbte, k zníženiu driekovej
lordózy pokrčiť kolená.
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LL – Bočná poloha, nohy pokrčené v kolenách, ruky predpažené.
Centrovanie: C AP - horný okraj kazety 5 cm nad vonkajším zvukovodom,
do otvorených úst,
LL - horný okraj kazety 5 cm nad vonkajším zvukovodom,
centrálny lúč horizontálne do stredu C chrbtice.
TH AP – centrálny lúč vertikálne do stredu hrudnej kosti.
LL - horný okraj kazety v úrovni ramien, centrálny lúč
smeruje do stredu hrudnej chrbtice.
LS AP - centrálny lúč vertikálne na pupok.
LL – centrálny lúč smeruje kolmo na kazetu, 3cm nad
hranu koxy.
Kritéria zobrazenia: C chrbtica: AP symetrické zobrazenie tiel stavcov
krčnej chrbtice, atlas s axisom a okcipitálnymi kondylmi bez superpozície
s čeľusťou.
LL zobrazenie všetkých sedem krčných stavcov. V prípade
potreby doplniť projekciu na cerviko – thorakálny prechod.
TH chrbtica: AP všetky stavce chrbtice musia byť
zobrazené rovnako
LL kompletné zobrazenie stavcov hrudnej chrbtice,
v prípade potreby doplniť projekciu na hornú hrudnú chrbticu.
LS chrbtica: AP musí byť zachytený stavec TH12 a celá
kosť krížová symetricky.
SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
Napätie rengenky (U):
C 60 – 80 kV;
TH 70 – 80 kV
LS 70 – 100 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
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Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.
SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).
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Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej
a lôžkovej časti
Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiagrafické vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky
na možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti.
Vyzliecť odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou
digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: Projekcia: Predozadná – Poloha v ľahu na chrbte, nohy
vyrovnané špičkami sa dotýkajú, zobrazovaná končatine natočená
vnútorne.
Šikmá – V ľahu na chrbte, vyšetrovaná končatina ohnutá
v bedrovom a kolennom kĺbe (45°), uložená na stole laterálnou stranou.
Centrovanie: Predozadná – Centrálny lúč kolmo do stredu krčka stehnovej
kosti.
Šikmá - Kolmo do stredu slabiny.
Kritéria zobrazenia: Predozadná - kĺb zachytený v celom rozsahu, kĺbna
jamka, hlavica s krčkom, malý a veľký trochanter.
Šikmá – krček zachytený v celom rozsahu, bez skrátenia.

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
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Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
Napätie rengenky (U):
65 - 75 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická
(digitálny archív).
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s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1

Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:
Gravidita – opýtať sa pacientky na možnosť gravidity
Príprava pacienta:
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by
bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT) s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou.

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Pojazdný analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo
nepriamou digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: Projekcia predozadná AP: Pacient leží na lôžku, ruky má
vedľa tela.
.
Centrovanie: AP - Vrchný okraj kazety 3cm nad mäkkými časťami
hrudníka. Centrálny lúč vertikálne na stred hrudníka.
Kritéria zobrazenia: AP - Expozícia pri hlbokom nádychu (ak to pacient
akceptuje). Kompletné zobrazenie pľúc, dole vrátane bránice.

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak,
aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri
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minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Ostatné mobilné osoby musia opustiť miestnosť, v ktorej sa snímkuje.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
140 – 200cm (podľa
priestorovej dostupnosti)
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
nie
Napätie röntgenky (U):
40-60 kV(dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta:
Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas expozície, vek pacienta,
Riešenie komplikácii:
Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:
 zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
 kontrast zobrazenia
 ostrosť zobrazenia
 neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
radiačnej záťaže radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
pacienta
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

SPP10 Záznamy a
archivácia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto
skutočnosť svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie
Dôsledne vyplnený Sprievodný list na denzitometrické vyšetrenie ( údaje o
pacientovi, indikácia vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na denzitometrické vyšetrenie vypisuje a podpisuje
indikujúci lekár.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za
zhotovenie a archiváciu záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie
vykonal. Archivácia sa vykonáva v digitálnej podobe na disku PC.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiaskopické vyšetrenie vykonávané v lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta
pre požadované skiaskopické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1

Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Pacienta je potrebné pripraviť deň pred vyšetrením.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
RT vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia a oboznámi ho s dĺžkou
vyšetrenia.

SPP2 Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a
odbornou spôsobilosťou

SPP3 Požiadavky na
zobrazovací
systém

Špeciálny rtg prístroj „C“ rameno analógový RTG prístroj s klasickým
vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou. Priama digitalizácia. PACS.

SPP4 Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára – operatéra
Poloha pacienta: podľa požiadaviek indikujúceho lekára – operatéra
Centrovanie: podľa požiadaviek indikujúceho lekára – operatéra. Na
požadovanú vyšetrovanú – operovanú oblasť. Počas výkonu skiaskopie
musíme dodržiavať zásady sterility operačného poľa a inštrumentov.
Kritéria zobrazenia: zobraziť vyšetrovanú – operovanú oblasť podľa
požiadaviek indikujúceho lekára – operatéra

SPP5 Expozičné faktory RTG zariadenie C- rameno používané k skiaskopickému vyšetreniu musí mať
zabudovanú expozičnú automatiku, ktoré musí byť nastavená tak, aby RTG
zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.
UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
Voľba ohniska:
Expozičná automatika:
Napätie röntgenky (U):
minimálna, horná orientačná)
SPP6 Komplikácie
vyšetrenia
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konštantná
vyclonenie na oblasť záujmu
veľké aj malé ohnisko
áno
40 - 120 kV (dolná hranica je

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta
počas expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7 Hodnotenie
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
kvality zobrazenia štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8 Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu
pacienta
radiačnej záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú
obsahom dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).
SPP9 Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta,
hodnoty parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej
záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ,
ktorý nález zhotovil.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie. Pooperačné stavy, imobilní pacienti.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1

Príprava
vyšetrenia

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:
Gravidita – opýtať sa pacientky na možnosť gravidity
Príprava pacienta:
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.
Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP2

Požiadavky na
personál

SPP3

Požiadavky na
Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
zobrazovací systém
Priama digitalizácia .PACS

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
Projekcia: Predozadná v ľahu AP: Pacient leží na chrbte.
Bočná v ľahu, pacient leží na ľavom boku
Centrovanie: V ľahu AP-Nastavenie centrálneho lúča : Dolný okraj kazety 3 cm pod
horný okraj symfýzy.Centračný lúč smeruje vertikálne v sagitálnej rovine na úrovni
spojníc hrán lopát bedrových kostí.
V ľahu -Bočná - Nastavenie centrálneho lúča : Dolný okraj kazety 3 cm pod horný
okraj symfýzy.Centračný lúč smeruje horizontálne v sagitálnej rovine na úrovni
spojníc hrán lopát bedrových kostí.
Kritéria zobrazenia:Zobrazenie vyšetrovanej oblasti- oblasť zachytená v celom
rozsahu od Th 12 po symfýzu.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup
RTG vyšetrenie brucha pri lôžku
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Expozičné faktory RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie dosiahlo
požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

115 cm

Formát filmu:

35 x 43

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

žiadna

Napätie rontgenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
pacienta
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup
RTG vyšetrenie brucha pri lôžku
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie. Patria sem pacienti s diagnózami ako
kompresívne obštrukcie a nádorové ochorenia, dysfágie pažeráka,
divertikuly, hiatová hernia , atď.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na možnosť
gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii, a ako dlho bude vyšetrenie trvať.
RT pripraví báryovú kontrastnú látku – hustejšiu pastu.

P2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou, v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj so sklopnou vyšetrovacou stenou, ktorá je doplnená zosilovačom
zobrazovací systém
obrazu s televíznym reťazcom, klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
Projekcia: Zadopredná v stoji PA ,šikmá , bočná: Pacient stojí vzpriamene chrbtom k
doske vyšetrovacej steny, lekár vyzve pacienta ,aby prehltol kontrastnú látku a
podľa potreby exponuje pomalou sériografiou. V prípade analógového RTG
prístroja, alebo nepriamej digitalizácie formát kazety určuje lekár.
Centrovanie: V stoji PA ,šikmá,bočná: Nastavenie centrálneho lúča na oblasť
pažeráka.
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie pažeráka s kontrastnou náplňou v celom rozsahu.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
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Expozičné faktory RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie dosiahlo
požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

115 cm

Formát filmu:

24 x30, alebo podľa požiadavky lekára

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, stredná komôrka

Napätie rontgenky (U): 60 až 90 kV (dolná hranica je minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
pacienta
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
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vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiaskopické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Správnym podaním kontrastnej látky dosiahnuť požadovaný výsledok
vyšetrenia

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie. Patria sem pacienti s diagnózami
včasných rakovinových štádií, drobné ulcerogénne reziduá, malé
polypózne útvary, gastritídy atď.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
RT pripraví pacienta – vyzlečený do pása.
Vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia. Musí byť nalačno. Oboznámi ho,
ako dlho bude vyšetrenie trvať.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje lekár -rádiológ, v spolupráci s rádiologickým technikom (RT)s
príslušným vzdelaním a odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj so sklopnou vyšetrovacou stenou ,ktorá je doplnená zosilovačom
zobrazovací systém obrazu s televíznym reťazcom, s klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
Pacient stojí chrbtom k vyšetrovacej stene. V ruke drží pohár s kontrastnou látkou.
Pacient čaká na povel od lekára /piť kontrastnú látku/
Centrovanie: V stoji PA, šikmá a bočná projekcia. Lekár podľa potreba exponuje.
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie celého žalúdka postojačky aj v ľahu, s polohovaním
pacienta , t. j rotáciou okolo jeho osi
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Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiaskopickému, alebo skiagrafickému vyšetreniu musí
mať vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG
zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

115 cm

Formát filmu:

18X24, 24X30

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, všetky komôrky

Napätie rontgenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
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Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.

Nastavenia
projekcie

AP projekcia pred podaním kontrastnej látky – natívna snímka

SPP4

Priama digitalizácia. PACS.

Poloha pacienta: v ľahu na vyšetrovacom stole
Kritériá obrazu:
 zobrazenie oblasti celého močového systému od horných pólov obličiek
po bázu močového mechúra,
 zobrazenie ohraničenia obličiek
 znázornenie ohraničenia psoasov
 ostré zobrazenie kostí
Významné detaily obrazu: kalcifikácie 1,0 mm
AP projekcia po podaní kontrastnej látky
Poloha pacienta: v ľahu na vyšetrovacom stole
Kritériá obrazu:
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kritéria obrazu sa vzťahujú k sérii snímok získaných v intervaloch po
podaní kontrastnej látky, prispôsobených konkrétnemu pacientovi
zvýšenie optickej denzity parenchýmu (nefrografický efekt)
ostré zobrazenie obličkovej panvičky a kalichov (pyelografický efekt)
znázornenie oblasti, kde normálne prechádza ureter
zobrazenie celej oblasti močového mechúra

Dôležité detaily zobrazenia:
 detaily panvičky: 0,3 mm
 kalcifikácie: 1,0 mm
Poznámka: kompresia je obvykle indikovaná. Pre správne zobrazenie močového
ústrojenstva je nevyhnutné dostatočné zníženie množstva prekrývajúcich
črevných plynov a stolice.
SPP5

Expozičné
faktory

Snímkovacie zariadenie: stôl s mriežkou
Veľkosť ohniska:

1,3

Celková filtrácia:

3,0 mm Al ekvivalent

Sekundárna clona (mriežka): r = 10., 40/cm
Kombinácia fólia – film: nominálna trieda citlivosti 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor: 115 (100) cm
Napätie na röntgenke: 75 - 90 kV (dolná hranica je minimálna, horná orientačná)
Expozičný automat: áno, zvolená komôrka centrálna, alebo bočné
Expozičný čas: < 200 ms
Kritéria dávky pacientovi:
 vstupná povrchová dávka štandardnému pacientovi: 10 mGy
SPP6

SPP7

Komplikácie
vyšetrenia

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov
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SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na RTG vyšetrenie, film, KNIS).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.

Nastavenia
projekcie

Medio-laterálna šikmá projekcia, (MLO)

SPP4

Priama digitalizácia. PACS.

Poloha pacienta : v stoji, čelom k prístroju, telo otočené smerom od
vyšetrovaného prsníka, rameno pacienta na vyšetrovanej strane musí byť
uvoľnené, lakeť ohnutý za Bucky clonu, ruka na rukoväti prístroja.
Kritériá obrazu vo vzťahu k polohovaniu
 pektorálny sval zobrazený v správnom uhle
 zobrazený inframamárny uhol
 vizuálne ostrá reprodukcia kranio-laterálnej časti glandulárneho tkaniva
 vizuálne ostrá reprodukcia retroglandulárneho tukového tkaniva
 bradavka zobrazená v plnom profile, neprekrytá tkanivom prsníka alebo
stranovou značkou,
 kožné záhyby neprítomné,
 symetrické obrazy pravého a ľavého prsníka.
Kritériá obrazu vo vzťahu k expozičným parametrom
 vizualizácia kože vykreslená len v ostrom svetle (len nejasne bez neho),
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reprodukcia vaskulárnych štruktúr, ktoré možno sledovať cez väčšinu
denzného parenchýmu,
vizuálne ostrá reprodukcia všetkých ciev, fibróznych pruhov a okrajov
pektorálneho svalu (neprítomnosť pohybu),
vizuálne ostrá reprodukcia kožných štruktúr (rozety z pórov) pozdĺž
pektorálneho svalu.

Významné detaily obrazu: mikrokalcifikáty priemeru 0,2 mm
Kranio-kaudálna projekcia, (CC)
Poloha pacienta: pacient stojí čelom k prístroju, rameno na vyšetrovanej strane
v miernej flexii opreté v páse z dôvodu zaistenia čo najväčšej relaxácie ramena
vyšetrovanej strany.
Kritériá obrazu vo vzťahu k polohovaniu
 vizuálne ostrá reprodukcia pektorálneho svalu na okraji obrazu,
 vizuálne ostrá reprodukcia retroglandulárneho tukového tkaniva,
 vizuálne ostrá reprodukcia mediálneho tkaniva prsníka,
 vizuálne ostrá reprodukcia laterálneho glandulárneho tkaniva,
 kožné záhyby neprítomné,
 symetrické obrazy pravého a ľavého prsníka.
Kritériá obrazu vo vzťahu k expozičným parametrom
 vizualizácia kože vykreslená len v ostrom svetle (len nejasne bez neho),
 reprodukcia vaskulárnych štruktúr, ktoré možno sledovať cez väčšinu
denzného parenchýmu,
 vizuálne ostrá reprodukcia všetkých ciev, fibróznych pruhov a okrajov
pektorálneho svalu (neprítomnosť pohybu),
 vizuálne ostrá reprodukcia kožných štruktúr (rozety z pórov) pozdĺž
pektorálneho svalu.
Významné detaily obrazu: mikrokalcifikáty priemeru 0,2 mm
Kritériá pre radiačnú dávku pacienta: vstupná povrchová dávka pre
štandardného pacienta pri hrúbke komprimovaného prsníka 5 cm s clonou: 10
mGy
Poznámky:
 úroveň kompresie má byť na úrovni tolerovanej pacientom,
 zaobchádzanie a starostlivosť o zariadenie by malo byť také, aby
nedochádzalo k vzniku artefaktov tvorených v kazete (prach, atď.), pri
vyvolávaní a pri inom zaobchádzaní s filmom. Línie clony nemajú byť
viditeľné.
SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
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a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaži
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: dedikovaný vysoko- rozlišovací
systém fólia dedikovaným vyvolávaním
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu: ≥ 60 cm
Formát filmu: 18x24cm, 24x30cm
Voľba ohniska: 0,3 mm
Expozičná automatika: áno, zvolená komôrka, ktorá je čo najbližšie k bradavke a
v súlade s parenchýmom
Napätie röntgenky (U): 28 kV
SPP6

SPP7

Komplikácie
vyšetrenia

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na RTG vyšetrenie, film, KNIS).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
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Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiaskopické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Správnym podaním kontrastnej látky dosiahnuť požadovaný výsledok
vyšetrenia

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiaskopické vyšetrenie. Patria sem pacienti s podozrením na
fistulu.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
RT pripraví pacienta – vyzlečený podľa vyšetrovanej oblasti.
Vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia. Oboznámi ho, ako dlho bude
vyšetrenie trvať.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizujú lekári -rádiológ a chirurg, v spolupráci s rádiologickým
technikom (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj so sklopnou vyšetrovacou stenou ,ktorá je doplnená zosilovačom obrazu
zobrazovací systém
s televíznym reťazcom, s klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
Pacient leží na bruchu, alebo chrbte na vyšetrovacej stene. Chirurg mu zavedie ihlu
do predpokladanej fistuly a pod skiaskopickou kontrolou instiluje vodnú jódovú
kontrastnú látku.
Centrovanie: V ľahu PA, šikmá a bočná projekcia. Lekár rádiológ podľa potreby
exponuje.
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie fistuly v ľahu, s polohovaním pacienta , t.j rotáciou
okolo jeho osi
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Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiaskopickému, alebo skiagrafickému vyšetreniu musí
mať vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG
zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

100 cm

Formát filmu:

18X24, 24X30

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, stredná komôrka

Napätie rontgenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.
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Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie záznamu
nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiaskopické vyšetrenie vykonávané v lôžkovej časti

Cieľ:

Správnym podaním kontrastnej látky dosiahnuť požadovaný výsledok
vyšetrenia

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiaskopické vyšetrenie. Patria sem pacienti s podozrením na
nepriechodnosť žlčových ciest po operácii, so zavedeným T-drenom.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu
poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
RT pripraví pacienta – vyzlečený od pása hore
Vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia. Oboznámi ho, ako dlho bude
vyšetrenie trvať.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje lekár -rádiológ , v spolupráci s rádiologickým technikom (RT)s
príslušným vzdelaním a odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj so sklopnou vyšetrovacou stenou ,ktorá je doplnená zosilovačom obrazu
zobrazovací systém s televíznym reťazcom, s klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
Pacient leží na chrbte na vyšetrovacej stene. Lekár rádiológ mu zavedie ihlu do Tdrenu a pod skiaskopickou kontrolou instiluje vodnú jódovú kontrastnú látku.
Centrovanie: V ľahu AP, šikmá a bočná projekcia. Lekár rádiológ podľa potreby
exponuje.
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie žlčových ciest, s polohovaním pacienta , t.j rotáciou
okolo jeho osi

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiaskopickému, alebo skiagrafickému vyšetreniu musí
mať vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG
zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta a personálu.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

100 cm

Formát filmu:

18X24, 24X30

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, stredná komôrka

Napätie röntgenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie záznamu
nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
PA projekcia ruky , metacarpov – pacient sedí vedľa stola, predlaktie
vyšetrovanej končatiny leží na stole a je znehybnené. Ruka leží dlaňou na kazete,
prsty mierne napnuté.

SPP4

Priama digitalizácia. PACS.

Šikmá projekcia ruky, metacarpov - pacient sedí vedľa stola, predlaktie
vyšetrovanej končatiny leží na stole a je znehybnené. Ruku uložíme šikmo tak,
aby končeky prstov ležali na kazete.
AP projekcia palca - pacient sedí vedľa stola, natočí ruku dovnútra tak, že zadná
strana palca leží v kontakte s kazetou.
LL projekcia palca - pacient sedí vedľa stola, predlaktie vyšetrovanej končatiny
leží na stole a je znehybnené. Palec leží bočne na kazete.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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PA projekcia prstov - pacient sedí vedľa stola, vyšetrovaný prst v strede kazety,
od ostatných prstov oddialený.
LL projekcia prstov - pacient sedí vedľa stola, dlaň kolmo ku kazete, vyšetrovaný
prst natiahnutý v bočnej polohe, ostatné prsty max. flektované volárne.
Telo chrániť olovenou ochranou.
Centrovanie:
PA ruka– CL smeruje vertikálne na stred receptora obrazu, dorzovolárne.
Šikmá ruka- CL smeruje vertikálne na III.MTC
PA MTC - CL smeruje vertikálne na stred receptora obrazu, dorzovolárne, na stred
III.MTC
Šikmá MTC - CL smeruje vertikálne na stred receptora obrazu, šikmo
radioulnárne na stred III.MTC
AP palca – kolmo na stred receptora obrazu, volodorzálne, na hlavičku I.MTC
LL palca - kolmo na stred receptora obrazu, ulnoradiálne na hlavičku I.MTC
PA prst - kolmo na stred receptora obrazu, dorzovolárne na hlavičku I. článku
prsta
LL prst - kolmo na stred receptora obrazu, radioulnárne na hlavičku I. článku prsta
Kritéria zobrazenia:
Ruka - musí byť zobrazená celá ruka aj konce prstov a karpálne kostičky.
MTC – musí byť zobrazené celé záprstné kosti a nesmú sa prekrývať.
Palec - musia byť zobrazené oba články a MTC palca, vrátane bázy a os
trapezium.
Prst - musia byť zachytené všetky články prsta, vrátane hlavica príslušného MTC.
SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
110 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
nie
Napätie röntgenky (U):
38 - 42 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)
1,6 – 2 mAs

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
PA projekcia – pacient sedí vedľa stola, predlaktie a zápästie leží dlaňou na
kazete, 2. - 5.
prst ohnutý v medzičlánkových kĺboch volárne.
LL projekcia - pacient sedí vedľa stola, predlaktie a zápästie leží ulnou na kazete,
dlaň
zovretá, zápästie v strede kazety.
Šikmá projekcia –
1. volodorzálna - pacient sedí vedľa stola, predlaktie ulnárnym okrajom na
kazete, ruka v supinácii, rovina ruky a zápästia uzatvára 75° s receptorom
obrazu, dlaň smeruje k röntgenke.
2. dorzovolárna - pacient sedí vedľa stola, predlaktie ulnárnym okrajom na
kazete, ruka šikmo na V.MTC, končeky prstov sa dotýkajú kazety.
Telo chrániť olovenou ochranou.
Centrovanie: kolmo na stred zápästia
Kritéria zobrazenia: musí byť zobrazené všetky kosti zápästia, proximálne

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

RTG vyšetrenie zápästia

Platné od:

01.11.2014

ŠPP SZ/RDG/21

Strana

2z3

polovice záprstných kostí a distálne epifýzy rádia a ulny. V LL projekcii radius a
ulna sa musia navzájom prekrývať. V šikmej projekcii člnkovitá kosť (os
scaphoideum) nesmie byť skrátená.
SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
110 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
nie
Napätie röntgenky (U):
42 - 48 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)
2,2 – 4,5 mAs

SPP6

SPP7

Komplikácie
vyšetrenia

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
AP projekcia – pacient sedí pri stole, predlaktie a zápästie leží na kazete, ruka
dlaňou hore.
LL projekcia - pacient sedí pri stole, predlaktie leží ulnou na kazete, lakeť ohnutý
do pravého uhla. Predlaktie a zápästie v presnej bočnej pozícii.
Telo chránime oloveným krytom.
Centrovanie: CL kolmo na stred predlaktia
Kritéria zobrazenia: musia byť zachytené oba konce predlaktia, v AP proj. radius a
ulna sa neprekrývajú. V LL projekcii sa distálny koniec radia a ulny musia presne
symetricky prekrývať.

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
110 cm

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Voľba ohniska:
Expozičná automatika:
Napätie röngenky (U):
minimálna, horná orientačná)
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vyclonenie na oblasť záujmu
malé ohnisko
nie
44 - 50 kV (dolná hranica je
2,2 – 4,5 mAs

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
AP projekcia
 pacient sedí pri stole, ramenná kosť je odklonená od tela v pravom uhle,
hlava otočená od röntgenky. Ruka dlaňou hore. Telo chrániť oloveným
krytom.
LL projekcia
 pacient sedí pri stole, ramenná kosť a predlaktie leží na kazete, lakťový
kĺb ohnutý v pravom uhle, palec smeruje k röntgenke.
 Telo chrániť olovenou ochranou.
Centrovanie: CL kolmo na stred lakťového kĺbu.
Kritéria zobrazenia: musí byť zobrazený celý kĺb, dobré zobrazenie hlavičky radia,
v LL projekcii kĺbne hrboly humeru sa prekrývajú

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
110 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
nie
Napätie röngenky (U):
48 - 50 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)
3,6 - 5mAs
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

RTG vyšetrenie ramennej
kosti

Platné od:

01.11.2014

ŠPP SZ/RDG/24

Strana

1z3

Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
AP projekcia
 pacient stojí pri vertigrafe, mierne natočený na vyšetrovanú stranu,
horná končatina pozdĺž tela, mierne od trupu. Predlaktie a ruka volárnou
stranou k röntgenke.
LL projekcia, transtorakálna
 pacient stojí pri vertigrafe, vyšetrovanou stranou k receptoru obrazu.
Nevyšetrovaná končatinu zdvihnutá nad hlavu.
 Chrániť telo olovenou ochranou.
Centrovanie:
 AP - CL smeruje ventrodorzálne do stredu humeru
 LL – CL mediolarerálne na stred kazety, pod axilu nevyšetrovanej strany.
Kritéria zobrazenia:
Musí byť zachytená jamka a hlavica ramenného kĺbu i lakťový kĺb.
V transtorakálnej projekcii distálny koniec presne v bočnej projekcii.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
AP proj. – malé ohnisko
LL proj. - veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
Napätie rengenky (U):
55 - 65 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
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nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
AP projekcia
 pacient stojí pri vertigrafe, mierne rotovaný na vyšetrovanú stranu, horná
končatina pozdĺž trupu, dlaň smeruje k röntgenke.
Axiálna projekcia, distoproximálna
 pacient stojí vyšetrovaným bokom k röntgenke, vyšetrovaná končatina
upažená, opiera sa dlaňou o podperu, druhou rukou si pacient drží kazetu
na ramene. Röntgenka čo najnižšie, CL smeruje hore vertikálne.
Axiálna projekcia, proximodistálna
 pacient sedí pri stole, ramenná kosť podložená, aby bola horizontálne,
lakeť ohnutý. Kazeta sa uloží pod vyšetrované rameno.
 Chrániť telo olovenou ochranou.
Centrovanie:
 AP – kolmo na stred receptora obrazu, ventrodorzálne.
 V distoproximálnej proj. – CL zvisle, do stredu axilárnej jamky.
 V proximodistálnej proj. – CL od pacienta 12°ventrálne, na ramenný kĺb.
Kritéria zobrazenia:
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zobrazenie celej hlavice humeru a ramenného kĺbu, akromion neprekrýva
hlavicu. V axiálnej projekcii kĺbna štrbina zobrazená symetricky.

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
áno v AP projekcii, stredná komôrka
axiálne projekcie bez expozič.
automatiky
Napätie röntgenky (U):
55 -65 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

RTG vyšetrenie ramenného
kĺbu

Platné od:

01.11.2014

ŠPP SZ/RDG/25

Strana

3z3

Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.

SPP4

Priama digitalizácia. PACS.

Poloha pacienta:
AP projekcia
 pacient leží na chrbte, mierne rotovaný na vyšetrovanú stranu, aby
lopatka ležala paralelne s receptorom obrazu.
LL projekcia
 pacient stojí pri vertigrafe vyšetrovanou stranou, mierne natočený
k vertigrafu, aby rovina lopatky bola kolmá na receptor obrazu
o odprojikovaná od rebier. Ruka vyšetrovanej strany je v bok, druhá
končatina zdvihnutá nad hlavu.
 Telo chrániť olovenou ochranou.
Centrovanie:
 AP – CL ventrodorzálne, 3 cm mediálne od axily. Horná hrana kazety 2cm
nad ramenom.
 LL – horizontálne na stred lopatky.
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Kritériá zobrazenia :
 AP - lopatka zobrazená bez superpozície, vrátane hlavice ramenného
kĺbu a dolného uhla lopatky.
 LL – lopatka zobrazená vrátane hlavice ramenného kĺbu a dolného uhla
lopatky, stredný
a laterálny kraj lopatky sa prekrývajú.
SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
AP proj. – malé ohnisko
LL proj. – veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
Napätie röntgenky (U):
60 - 70 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

SPP6

SPP7

Komplikácie
vyšetrenia

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
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Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
PA projekcia
 pacient stojí pri vertigrafe, mierne rotovaný na vyšetrovanú stranu, hlava
otočená na druhú stranu, horná končatina pozdĺž tela. Telo chrániť
olovenou ochranou.
Centrovanie:
 CL na stred kľúčnej kosti, dorzoventrálne, pričom horná hrana kazety je
uložená 3cm nad ramenom.
Kritériá zobrazenia: zobrazenie celej kľúčnej kosti.

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
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Voľba ohniska:
Expozičná automatika:
Napätie röntgenky (U):
minimálna, horná orientačná)
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vyclonenie na oblasť záujmu
malé ohnisko
nie
55 - 65 kV (dolná hranica je

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém
Nastavenia
projekcie

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
PA projekcia
 pacient sedí na stole, vyšetrovaná noha ohnutá v bedrovom i kolennom
kĺbe, celá plocha nohy leží na kazete.
LL projekcia, tibiofibulárna
 pacient leží na boku vyšetrovanej strany, noha fibulárnym okrajom na
kazete tak, že rovina chodidla je kolmá na kazetu.
Šikmá projekcia
 pacient sedí alebo leží na chrbte, koleno je ohnuté, chodidlo je na kazete
šikmo, v 45°uhle k vnútornej hrane.
Telo chrániť olovenou ochranou.
Centrovanie:
PA – dorzoplantárne na III.MTT, pričom predná hrana kazety je umiestnená 2cm
pred končekmi prstov.
LL – na stred tarzu, tibiofibulárne.
Šikmá proj. - vertikálne na stred III.MTT, pričom predná hrana kazety je
umiestnená 2cm pred končekmi prstov.
Chrániť telo olovenou ochranou.
Kritériá zobrazenia:
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PA – zobrazená noha v celom rozsahu, vrátane končekov prstov.
LL - zobrazená noha v celom rozsahu, od päty až po končeky prstov, metatarzálne
kosti a prsty sa prekrývajú.
Šikmá – noha zachytená v celom rozsahu, metatarzálne kosti a prsty sú
odprojikované.
RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
110 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohnisko:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
nie
Napätie röntgenky (U):
42 – 45 (dolná hranica je minimálna,
horná orientačná)
2,2 - 5 mAs
Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:
 zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
 kontrast zobrazenia
 ostrosť zobrazenia
 neprítomnosť artefaktov
Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
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nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém
Nastavenia
projekcie

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
LL projekcia, tibiofibulárna
 pacient leží na boku vyšetrovanej strany, koleno mierne ohnuté, chodidlo
s vonkajším členkom na kazete.
Axiálna projekcia, distoproximálna
 pacient sedí, vyšetrovaná končatina natiahnutá, prsty pritiahnuté
k predkoleniu (pomocou obväzu). Spodná hrana kazety v rovine s hranou
natiahnutej päty.
Telo chrániť olovenou ochranou.
Centrovanie:
LL – CL na stred päty, tibiofibulárne
Axiálna – CL smeruje v 30° - 45°uhle kaudo-kraniálne, na stred pätovej kosti.
Kritériá zobrazenia:
Neskrátené zobrazenie pätovej kosti.

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
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pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
110 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohnisko:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
nie
Napätie röntgenky (U):
48 – 50 (dolná hranica je minimálna,
horná orientačná)
4,5 - 8 mAs
SPP6

SPP7

Komplikácie
vyšetrenia

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
v sede na vyšetrovacom stole, imobilizácia vyšetrovaného predkolenia
Centrovanie:
kolmo na stred vyšetrovaného orgánu – členkového kĺbu (lat. articulatio
tibiofibularis).
V predozadanej projekcii (AP) je chodidlo natočené 10° dovnútra, špička chodidla
je pritiahnutá. V bočnej projekcii (LL) je dlhá osa pätnej kosti rovnobežná s
kazetou.
Kritéria zobrazenia:
na projekcii predozadanej (AP) aj bočnej (LL) musí byť zachytený členkový kĺb
tvorený distálnou časťou píšťali (tibia), ihlice (fibula) a členkovej kosti (talus).

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Formát filmu:
24 x 30 cm
Voľba ohniska:
Expozičná automatika:
Napätie röntgenky (U):
minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia
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vyclonenie na oblasť záujmu
malé ohnisko
nie
48 - 60 kV (dolná hranica je

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:
 zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
 kontrast zobrazenia
 ostrosť zobrazenia
 neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, nemocničný informačný systém,
PACS).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: v sede alebo v ľahu na vyšetrovacom stole, imobilizácia stehna
Centrovanie: kolmo na stred vyšetrovaného orgánu – predkolenia (lat. crus)
Kritéria zobrazenia: na projekcii predozadanej (AP) aj bočnej (LL) musia byť
zachytené kosti predkolenia tvorené píšťalou (tibia) a ihlicou (fibula) a taktiež
obidva kĺby (členkový kĺb - articulatio tibiofibularis a kolenný kĺb - articulatio
genus) alebo kĺb prislúchajúci proximálnej alebo distálnej časti predkolenia

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu: 15 x 40, 18 x 43, 30 x 40, 35 x 43 cm vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
nie
Napätie röntgenky (U):
48 - 60 kV (dolná hranica je

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

SPP8

SPP9

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:

 zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
 kontrast zobrazenia
 ostrosť zobrazenia
 neprítomnosť artefaktov
Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).
Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: v sede alebo v ľahu na vyšetrovacom stole, imobilizácia
vyšetrovaného predkolenia
Centrovanie: kolmo na stred vyšetrovaného orgánu, kĺbnej štrbiny – kolena (lat.
articulatio genus). Na projekcii predozadanej (AP) centrálny lúč 1 cm pod jabĺčko
(patella). Na projekcii bočnej (LL) je vyšetrovaný kĺb pokrčený 30°. Centrálny lúč
na stred kĺbu.
Kritéria zobrazenia: na projekcii predozadanej (AP) aj bočnej (LL) musí byť
zachytený kolenný kĺb tvorený distálnou časťou stehennej kosti (femur) a
proximálnou časťou predkolenia (crus) píšťala (tibia) a ihlica (fibula) jabĺčko
(patella).

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Formát filmu: 18 x 24, 24 x 30 cm
Voľba ohniska:
Expozičná automatika:
Napätie röntgenky (U):
minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

SPP8

SPP9
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vyclonenie na oblasť záujmu
malé ohnisko
nie
48 - 60 kV (dolná hranica je

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:

 zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
 kontrast zobrazenia
 ostrosť zobrazenia
 neprítomnosť artefaktov
Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).
Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).

UPOZORNENIE:
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Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: v ľahu na vyšetrovacom stole
Centrovanie: kolmo na stred vyšetrovaného orgánu – stehennej kosti (lat. femur)
Kritéria zobrazenia: na projekcii predozadanej (AP) aj bočnej (LL) musí byť
zachytená stehenná kosť (femur) a taktiež obidva kĺby (kolenný kĺb - articulatio
genus a bedrový kĺb - articulatio coxae) alebo kĺb prislúchajúci proximálnej alebo
distálnej časti stehennej kosti

SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu: 15 x 40, 18 x 43, 30 x 40, 35 x 43 cm vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
malé ohnisko
Expozičná automatika:
nie
Napätie röntgenky (U):
48 - 60 kV (dolná hranica je
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minimálna, horná orientačná)
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

SPP8

SPP9

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:

 zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
 kontrast zobrazenia
 ostrosť zobrazenia
 neprítomnosť artefaktov
Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).
Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiaskopické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
RT pripraví pacienta – vyzlečený od pása dole.
Vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia. Oboznámi ho, ako dlho bude
vyšetrenie trvať.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj skiagrafický, s klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
zobrazovací systém digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie - dve šikmé projekcie osobitne na každý SI zhyb
Poloha pacienta: Pacient leží na chrbte, vyšetrovaná strana nadvihnutá 30-45 st. na
úložnou doskou, vyšetrovaný zhyb je od filmu oddialený.
Centrovanie: V ľahu šikmá projekcia, vertikálne na vyšetrovaný SI zhyb
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie vyšetrovaného SI zhybu

SPP5

Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených protokolov).
Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú
kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

100 cm

Formát filmu:

18X24, 24X30

Voľba ohniska:

veľké ohnisko
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Expozičná automatika:

áno, stredná komôrka

Napätie rengenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je minimálna,
horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie záznamu
nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1

Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém
Nastavenia
projekcie

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta:
AP projekcia
 pacient v ľahu na chrbte, kolená mierne pokrčené, s krytím gonád (u
mužov, pokiaľ je možné, aj u žien)
LL projekcia
 pacient leží na boku, nohy mierne pokrčené, kolená spolu, s krytím gonád
(u
mužov, pokiaľ je možné, aj u žien) .
Dynamické snímky v predklone a záklone
 pacient stojí pri vertigrafe vyšetrovanou stranou, dolné končatiny
vyrovnané
Centrovanie:
AP – centrálny lúč (CL) kolmo na stred LS chrbtice na úroveň crista illica,
ventrodorzálne
LL - CL kolmo na stred LS chrbtice, vo výške hrebeňa panvovej lopaty.
Dynamické snímky - CL kolmo na stred LS chrbtice, vo výške hrebeňa panvovej
lopaty
Kritéria zobrazenia:
 zachytiť stavec Th 12 a celú krížovú kosť, vizuálne ostré zobrazenie
horných a dolných krycích plošiek stavcov v oblasti CL so zobrazením
intervertebrálnych priestorov, ostré zobrazenie pediklov, zobrazenie
priečnych a tŕňových výbežkov, tieňov psoasov, zobrazenie SI kĺbov

UPOZORNENIE:
(1)
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V LL projekcii úplné prekrývanie zadných tiel stavcov

RTG zariadenie používaná k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohnisko:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
Napätie röntgenky (U):
60 – 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie
dávky pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie, informovaný súhlas).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý

UPOZORNENIE:
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Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiaskopické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
RT pripraví pacienta – žiadne predmety na hlave a krku.
Vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia. Oboznámi ho, ako dlho bude
vyšetrenie trvať.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj skiagrafický, s klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
zobrazovací systém digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie – Podľa Schullera - osobitne na obe uši
Poloha pacienta: Pacient leží na bruchu, hlava v presnej bočnej polohe, na uchu
vyšetrovanej strany .
Centrovanie: Nutné použiť ušný tubus! Centrálny lúč smeruje na vonkajší zvukovod
vyšetrovanej strany, sklonený 25-30 st. kaudálne
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie pyramídy
Orientácia projekcie – Podľa Stenversa - osobitne na obe uši
Poloha pacienta: Pacient leží na bruchu, hlava opretá čelom a nosom, rovina
frankfurtskej horizontály kolmo na film, hlava pootočená 45 st. k vyšetrovanej strane
Centrovanie: Nutné použiť ušný tubus! Centrálny lúč smeruje 10-15 st. od vertikály
kraniálne do vonkajšieho zvukovodu vyšetrovanej strany.
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie pyramídy v celej dĺžke uprostred filmu, vrátane
hrotu a proc. Mastoideus.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup
RTG vyšetrenie uší
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ŠPP SZ/RDG/36

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

2z3

Orientácia projekcie – Podľa Mayera - osobitne na obe uši
Poloha pacienta: Pacient leží na chrbte, brada pritiahnutá ku hrudníku, hlava
pootočená k vyšetrovanej strane, sagitálna línia v uhle 45 st.
Centrovanie: Nutné použiť ušný tubus! Centrálny lúč smeruje kaudálne v uhle 45 st.
do stredu filmu.
Kritéria zobrazenia: Spánková kosť zachytená v celom rozsahu, vrátane hrotu.
SPP5

Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených protokolov).
Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú
kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

100 cm

Formát filmu:

18X24, 24X30

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, stredná komôrka

Napätie röntgenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov

SPP8

Stanovenie dávky
pacienta



zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.

SPP9

Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie záznamu
nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
RT pripraví pacienta – žiadne predmety na hlave a krku.
Vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia. Oboznámi ho, ako dlho bude
vyšetrenie trvať.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj skiagrafický, s klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
zobrazovací systém digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie – zobrazenie sánky – osobitne oboch strán
Poloha pacienta: Pacient leží na bruchu, hlavu vytočí na vyšetrovanú stranu, sánku
podložíme 45 st. klinom, na ktorý položíme kazetu.
Centrovanie: Centrálny lúč smeruje vertikálne na uhol sánky.
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie sánky
Orientácia projekcie - osobitne na oba TMK
Poloha pacienta: Pacient leží na bruchu, hlava v presnej bočnej polohe, na uchu
vyšetrovanej strany .
Centrovanie: Nutné použiť ušný tubus! Centrálny lúč smeruje 1 cm pred vonkajší
zvukovod vyšetrovanej strany, sklonený 25-30 st. kaudálne
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie TMK

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených protokolov).
Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú
kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

100 cm

Formát filmu:

18X24, 24X30

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, stredná komôrka

Napätie röntgenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie záznamu
nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované RTG vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
RT vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia, oboznámi ho, ako dlho bude
vyšetrenie trvať.
Vyšetrenie sa zakladá na kontrastnom zobrazení pomocou báryovej suspenzie za
skiaskopickej kontroly. Kontrastný báryový nálev sa podáva s roztokom
metylcelulózy, čím sa dosahuje v jednotlivých segmentoch tenkého čreva
dvojkontrastný obraz.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje, lekár -rádiológ, v spolupráci s rádiologickým technikom (RT)s
príslušným vzdelaním a odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj so sklopnou vyšetrovacou stenou ,ktorá je doplnená zosilovačom s
zobrazovací systém televíznym reťazcom klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: Pacient stojí chrbtom k vyšetrovacej stene. RT mu dá do ruky
pohár s kontrastnou látkou. +
Centrovanie: Podľa pokynov lekára
Kritéria zobrazenia: zobraziť tenké črevo v celom rozsahu.

SPP5

Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiagrafickému a skiaskopickému vyšetreniu musí mať
vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

115 cm

Formát filmu:

24x30

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, všetky komôrky

Napätie rontgenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
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záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev,
ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
RT pripraví pacienta – vyzlečený podľa vyšetrovanej oblasti.
Vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia. Oboznámi ho, ako dlho bude
vyšetrenie trvať.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
zobrazovací systém Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: Projekcia predozadná AP: Pacient stojí opretý chrbtom pri
vertikálnom statíve, bradu zodvihne do vodorovnej polohy, ramená uvoľnené.
Exponujeme v hlbokom nádychu.
Centrovanie: AP - Vrchný okraj kazety 24x30, 3cm nad manumbrium sterni.
Centrálny lúč horizontálne na stred kazety
Kritéria zobrazenia: Ohraničuje ju prvý hrudný stavec, prvý pár rebier a horný okraj
manubrium sterni.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
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Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú a pri
vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených protokolov).
Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie dosiahlo požadovanú
kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:
100 cm
Formát filmu:
vyclonenie na oblasť záujmu
Voľba ohniska:
veľké ohnisko
Expozičná automatika:
áno, stredná komôrka
Napätie röntgenky (U):
102 – 140 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke

kontrast zobrazenia

ostrosť zobrazenia

neprítomnosť artefaktov
Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

SPP10 Záznamy a
archivácia

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

RTG vyšetrenie hornej apertúry

Platné od:

01.11.2014

ŠPP SZ/RDG/39

Strana

3z3

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z
vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie záznamu
nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Správnym podaním kontrastnej látky dosiahnuť požadovaný výsledok
vyšetrenia.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie. Patria sem pacienti so zápalovými a
nádorovými ochoreniami u ktorých je potrebné vyšetriť hrubé črevo s
diagnostickým cieľom.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontrainkácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Pacienta je potrebné pripraviť deň pred vyšetrením.
Hrubé črevo musí byť dokonale čisté, čo možno dosiahnuť viacerými očistnými
postupmi / klyzma, podávanie hyperosmotických roztokov/.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému
zobrazeniu.
RT vysvetlí pacientovi postup a význam vyšetrenia a oboznámi ho s dĺžkou
vyšetrenia.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje,l ekár -rádiológ, v spolupráci s rádiologickým technikom (RT)s
príslušným vzdelaním a odbornou spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
RTG prístroj so sklopnou vyšetrovacou stenou ,ktorá je doplnená zosilovačom s
zobrazovací systém televíznym reťazcom, s klasickým vyvolávaním, priamou, alebo nepriamou
digitalizáciou. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Orientácia projekcie podľa požiadaviek indikujúceho lekára.
Poloha pacienta: RT dá ľahnúť pacienta na vyšetrovací stôl, na ľavý bok. Do
konečníka zavedie rektálnu rúrku, ktorú predtým namastí gélom. Rektálna rúrka je
napojená na irigátor. RT dá pacientovi pokyny / nehýbať sa, polohovať sa na pokyn
lekára/. Po ukončení aplikácie kontrastnej látky sa pacientovi instiluje vzduch a
pokračuje sa vyšetrením s dvojitým kontrastom
Centrovanie: PA , šikmá a bočná projekcia. Lekár podľa potreby exponuje pomalou
sériografiou na jednotlivé úseky hrubého čreva.
Kritéria zobrazenia: Zobrazenie jednotlivých častí úsekov hrubého čreva s dvojitým
kontrastom.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Expozičné faktory RTG zariadenie používané k skiaskopickému, alebo skiagrafickému vyšetreniu musí
mať vypracovanú a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme
prednastavených protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG
zariadenie dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: min. 400
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

115 cm

Formát filmu:

24X30, 35X35

Voľba ohniska:

veľké ohnisko

Expozičná automatika:

áno, všetky komôrky

Napätie rontgenky (U):

60 až 90 kV (dolná hranica je
minimálna, horná orientačná)

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta.

SPP7

Hodnotenie kvality Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa štandardov
zobrazenia
RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke



kontrast zobrazenia



ostrosť zobrazenia



neprítomnosť artefaktov

SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na rtg vyšetrenie).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Sprievodný list na rtg vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na rtg vyšetrenie ( údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na rtg vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje popis vyšetrenia (identifikáciu pacienta, hodnoty
parametrov pre stanovenie a hodnotenie dávky) odhad radiačnej záťaže pacienta z

UPOZORNENIE:
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Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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vyšetrenia. Záznam vykonáva RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: Nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý nález
zhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1

Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť
odev, ktorý by bránil kvalitnému zobrazeniu.
Poučiť pacienta ako sa správať pri expozícii.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Analógový RTG prístroj s klasickým vyvolávaním, alebo nepriamou digitalizáciou.
Priama digitalizácia. PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Základné projekcie
Medio-laterálna šikmá projekcia, (MLO)
Poloha pacienta : v stoji, čelom k prístroju, telo otočené smerom od
vyšetrovaného prsníka, rameno pacienta na vyšetrovanej strane musí byť
uvoľnené, lakeť ohnutý za Bucky clonu, ruka na rukoväti prístroja.
Kritériá obrazu vo vzťahu k polohovaniu
- pektorálny sval zobrazený v správnom uhle
- zobrazený inframamárny uhol
- vizuálne ostrá reprodukcia kranio-laterálnej časti glandulárneho tkaniva
- vizuálne ostrá reprodukcia retroglandulárneho tukového tkaniva
- bradavka zobrazená v plnom profile, neprekrytá tkanivom prsníka alebo
stranovou značkou,
- kožné záhyby neprítomné,
- symetrické obrazy pravého a ľavého prsníka.
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Kritériá obrazu vo vzťahu k expozičným parametrom
- vizualizácia kože vykreslená len v ostrom svetle (len nejasne bez neho),
- reprodukcia vaskulárnych štruktúr, ktoré možno sledovať cez väčšinu
denzného parenchýmu,
- vizuálne ostrá reprodukcia všetkých ciev, fibróznych pruhov a okrajov
pektorálneho svalu (neprítomnosť pohybu),
- vizuálne ostrá reprodukcia kožných štruktúr (rozety z pórov) pozdĺž
pektorálneho svalu.
Významné detaily obrazu: mikrokalcifikáty priemeru 0,2 mm
Kranio-kaudálna projekcia, (CC)
Poloha pacienta: pacient stojí čelom k prístroju, rameno na vyšetrovanej strane
v miernej flexii opreté v páse z dôvodu zaistenia čo najväčšej relaxácie ramena
vyšetrovanej strany.
Kritériá obrazu vo vzťahu k polohovaniu
- vizuálne ostrá reprodukcia pektorálneho svalu na okraji obrazu,
- vizuálne ostrá reprodukcia retroglandulárneho tukového tkaniva,
- vizuálne ostrá reprodukcia mediálneho tkaniva prsníka,
- vizuálne ostrá reprodukcia laterálneho glandulárneho tkaniva,
- kožné záhyby neprítomné,
- symetrické obrazy pravého a ľavého prsníka.
Kritériá obrazu vo vzťahu k expozičným parametrom
- vizualizácia kože vykreslená len v ostrom svetle (len nejasne bez neho),
- reprodukcia vaskulárnych štruktúr, ktoré možno sledovať cez väčšinu
denzného parenchýmu,
- vizuálne ostrá reprodukcia všetkých ciev, fibróznych pruhov a okrajov
pektorálneho svalu (neprítomnosť pohybu),
- vizuálne ostrá reprodukcia kožných štruktúr (rozety z pórov) pozdĺž
pektorálneho svalu.
Významné detaily obrazu: mikrokalcifikáty priemeru 0,2 mm
Doplnkové projekcie: druh projekcie určuje lekár – rádiológ
Mediolaterálna bočná projekcia, (ML)
Poloha pacienta : rameno röntgenky je rotované o 90°, pacient stojí čelom
k prístroju, rameno pacienta na vyšetrovanej strane je v 90° abdukcii, je
relaxované a uložené cez vrchnú hranu Bucky clony.
Kritériá obrazu vo vzťahu k polohovaniu
- pektorálny sval zobrazený v správnom uhle
- vizuálne ostrá reprodukcia kranio-laterálnej časti glandulárneho tkaniva
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vizuálne ostrá reprodukcia retroglandulárneho tukového tkaniva
bradavka zobrazená v plnom profile, neprekrytá tkanivom prsníka alebo
stranovou značkou,
kožné záhyby neprítomné.

Kritériá obrazu vo vzťahu k expozičným parametrom
- vizualizácia kože vykreslená len v ostrom svetle (len nejasne bez neho),
- reprodukcia vaskulárnych štruktúr, ktoré možno sledovať cez väčšinu
denzného parenchýmu,
- vizuálne ostrá reprodukcia všetkých ciev, fibróznych pruhov a okrajov
pektorálneho svalu (neprítomnosť pohybu),
- vizuálne ostrá reprodukcia kožných štruktúr (rozety z pórov) pozdĺž
pektorálneho svalu.
Významné detaily obrazu: mikrokalcifikáty priemeru 0,2 mm
Lateromediálna bočná projekcia, (LM)
Poloha pacienta: rameno röntgenky je rotované o 90° s hornou hranou Buckyho
clony v úrovni suprasternálnej jamky, pacient stojí čelom k prístroju, sternum
nalieha na hranu Bucky clony, krk je natiahnutý dopredu a brada je uložená na
hornej časti Buckyho clony. Rameno na vyšetrovanej strane smeruje cez hornú
hranu Buckyho clony, lakeť je vo flexii tak, aby prsný sval bol celkom relaxovaný.
Kritériá obrazu vo vzťahu k polohovaniu
- vizuálne ostrá reprodukcia pektorálneho svalu na okraji obrazu,
- vizuálne ostrá reprodukcia retroglandulárneho tukového tkaniva,
- vizuálne ostrá reprodukcia mediálneho tkaniva prsníka,
- vizuálne ostrá reprodukcia laterálneho glandulárneho tkaniva,
- kožné záhyby neprítomné,
- symetrické obrazy pravého a ľavého prsníka.
Kritériá obrazu vo vzťahu k expozičným parametrom
- vizualizácia kože vykreslená len v ostrom svetle (len nejasne bez neho),
- reprodukcia vaskulárnych štruktúr, ktoré možno sledovať cez väčšinu
denzného parenchymu,
- vizuálne ostrá reprodukcia všetkých ciev, fibróznych pruhov a okrajov
pektorálneho svalu (neprítomnosť pohybu),
- vizuálne ostrá reprodukcia kožných štruktúr (rozety z pórov) pozdĺž
pektorálneho svalu.
Významné detaily obrazu: mikrokalcifikáty priemeru 0,2 mm
Zväčšená snímka (magnification mammography)
Poloha pacienta: v stoji, čelom k prístroju, podľa lokalizácie lézie sa zvolí vhodná
projekcia (MLO alebo CC), použitie podstavca pre zväčšenie na oddialenie
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komprimovaného prsníka od kazety. Bucky clona je nahradená držiakom kaziet.
Poznámky:
- úroveň kompresie má byť na úrovni tolerovanej pacientom,
zaobchádzanie a starostlivosť o zariadenie by malo byť také, aby
nedochádzalo k vzniku artefaktov tvorených v kazete (prach, atď.), pri vyvolávaní
a pri inom zaobchádzaní s filmom. Línie clony nemajú byť viditeľné.
Kritériá pre radiačnú dávku pacienta: vstupná povrchová dávka pre
štandardného pacienta pri hrúbke komprimovaného prsníka 5 cm s clonou: 10
mGy.
SPP5

Expozičné
faktory

RTG zariadenie používané k skiagrafickému vyšetreniu musí mať vypracovanú
a pri vyšetrení dostupnú expozičnú tabuľku (napr. vo forme prednastavených
protokolov). Expozičná tabuľka musí byť zostavená tak, aby RTG zariadenie
dosiahlo požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaži
pacienta.
Relatívne zosilnenie kombinácie film – fólia: dedikovaný vysoko- rozlišovací
systém fólia s dedikovaným vyvolávaním
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu: ≥ 60 cm
Formát filmu: 18x24cm, 24x30cm
Voľba ohniska: 0,3 mm
Expozičná automatika: áno, zvolená komôrka, ktorá je čo najbližšie k bradavke a
v súlade s parenchýmom
Napätie röntgenky (U): 28 kV

SPP6

SPP7

Komplikácie
vyšetrenia

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov:





zhoda indikovanej oblasti s poľom zobrazeným na snímke
kontrast zobrazenia
ostrosť zobrazenia
neprítomnosť artefaktov
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SPP8

Stanovenie dávky Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
pacienta
dokumentácie (sprievodný list na RTG vyšetrenie, film, KNIS).

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto štandardu potvrdí túto skutočnosť
svojím podpisom na Sprievodný list na RTG vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na RTG vyšetrenie ( údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Sprievodný list na RTG vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam vyšetrenia: obsahuje identifikáciu pacienta, hodnoty parametrov pre
stanovenie radiačnej záťaže pacienta z vyšetrenia. Záznam vykonáva aplikujúci
RT.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): zodpovednosť za zhotovenie
záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: nález zhotovuje a zodpovednosť za nález nesie rádiológ, ktorý
nález vyhotovil.
Forma nálezu môže byť analógová (papier, film) alebo elektronická (digitálny
archív).
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Charakteristika štandardu:

Základné skiagrafické vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej
časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej
záťaže pacienta.

Skupina starostlivosti:

Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované skiagrafické vyšetrenie.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

SPP1

Príprava
vyšetrenia:

Potencinálne kontraindikácie vyšetrenia:
- gravidita ( o nutnosti vyšetrenia rozhodne indikujúci lekár)
- rádionuklidové vyšetrenie (do troch dní po scintigrafii)
- krátko pred vyšetrením predchádzajúce kontr.vyšetrenie tráviaceho traktu
- vyšetrovaný úsek skeletu s kovovým implantántom
Príprava pacienta:
Pacient odloží všetok odev, ktorý by mohol zoslabovať pôsobenie rtg lúčov , ako
napr. odevy so zipsami, prackami, sponami alebo gombíkmi. Prípadne dopredu
požiadať pacienta, aby si na vyšetrenie obliekol napr.telocvičný úbor.

SPP2

Požiadavky na
personál

Denzitometriu môžu vykonávať iba zaškolení rádiologickí technici.

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

Denzitometer spolu s PC s príslušným softvérovým vybavením – zobrazovacia
metóda pre meranie hustoty kostnej hmoty

SPP4

Nastavenia
projekcie

Projekcia na chrbticu:
Pacient si ľahne na vyšetrovací stôl na chrbát. Ruky pacienta ležia naplocho
dlaňami dole k vyšetrovaciemu stolu a pozdĺž tela pacienta. Telo pacienta leží v
osi vyšetrovacieho stola. Použijeme penový blok pre podoprenie nôh pacienta.
Uistíme sa, aby pacientove stehná zvierali s rovinou stola uhol 60-90°.Tento
postup umožní oddeliť stavce a sploštiť bedernú oblasť chrbtice. Skenujeme úsek
chrbtice L1 až L4.Laserový zameriavač zacentrujeme asi 5 cm pod oblasť pupka v
stredovej osi tela pacienta.
Projekcia na bedrový kĺb a hornú časť stehnovej kosti:
Pacient leží na vyšetrovacom stole na chrbte. Nohy mierne rozkročí kvôli
umiestneniu šikmej podpery nôh. Nohy pacienta pootočíme smerom dovnútra a
v danej polohe ich zaistíme upevňujúcimi pásmi. Centrálny lúč laserového
zameriavača centrujeme asi 7-8 cm pod veľkým trochanterom v priesečníku so
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strednou osou stehnovej kosti.
Kritéria zobrazenia:
Chrbtica ma byť umiestnená uprostred zobrazenia, stavce L1 – L4 sú viditeľné v
celom rozsahu
Správne zobrazená snímka stehnovej kosti zobrazuje veľký trochanter, stehenný
kŕčok a sedaciu kosť. Min 3 cm hrúbka tkaniva by mala byť zobrazená na veľkom
trochanteri a rovnaká hrúbka aj pod sedacou kosťou.
SPP5

Expozičné
faktory

Denzitometer si na základe vložených údajov o pacientovi (váha, výška, vek
pohlavie...) sám určí expozičnú dávku a časovú dĺžku vyšetrenia pri minimálnej
radiačnej záťaži pacienta.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, kovové implantánty alebo nežiaduce predmety

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Riešenie komplikácii: Poučenie pacienta a odstránenie rušivých predmetov
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa
štandardov RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
 stavce musia byť správne identifikované a medzistavcové značky sú
umiestnené medzi stavcami
 mäkké tkanivá sú zahrnuté na oboch koncoch oblasti krčku
 oblasť krčku neobsahuje žiadnu časť sedacej kosti
Vyhodnotenie záznamu vykonáva indikujúci lekár ( ortopéd, reumatológ...)

SPP10 Záznamy a
archivácia

Dôsledne vyplnený Sprievodný list na denzitometrické vyšetrenie ( údaje o
pacientovi, indikácia vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Sprievodný list na denzitometrické vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci
lekár.
Záznam diagnostického zobrazenia (skiagram): Zodpovednosť za zhotovenie a
archiváciu záznamu nesie aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal. Archivácia sa
vykonáva v digitálnej podobe na disku PC.
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte.
Rozsah skenovania: od krku - odstup ACC a Av až za okraj komorového systému
Rovina skenovania: axiálna
Hrúbka vrstvy: 2-5 mm
FOV (field of view = zobrazené pole): rozmer hlavy (asi 24 cm).
Naklonenie gantry: 0 st.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo.
Šírka okna (WW):


80 - 90 H.j. (supratentoriálny mozog)



140 - 160 H.j. (mozog v zadnej jame)



2000 - 3000 H.j. (skelet)

Úroveň okna (WC):
UPOZORNENIE:
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40 - 45 H.j. (supratentoriálny mozog)



30 - 40 H.j. (mozog v zadnej jame)



60 - 80 H.j. (zobrazenie traumatického extracerebrálneho hematómu)



200 - 400 H.j. (kosti)

Smer skenovania: kaudo – kraniálne.
Používanie 3D techniky: MPR, SSD (Shaded Surface Display – zobrazenie
vytieňovaného povrchu), MIP (Maximum Intenzity Projection – projekcia
maximálnej intenzity, VRT (Volume Rendering Technique).
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať prednastavené
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré sú musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):hlava rutinne: 60mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie) hlava rutinne:1050 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:
•

mozgu

•

mozočka

•

bázy lebky

Kritické zobrazenie:
•

vizuálne ostré zobrazenie hranice medzi bielou a sivou hmotou mozgu

•

vizuálne ostré zobrazenie bazálnych ganglií

•

vizuálne ostré zobrazenie komorového systému

•

vizuálne ostré zobrazenie subarachnoidálnych priestorov okolo stredného
mozgu a nad povrchom mozgu
SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie
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Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).

SPP9

Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa odporúča pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte.
Rozsah skenovania: od bázy lebky až k hrotom pľúc alebo až k okraju aortálneho
oblúka, ak je to požadované.
Hrúbka vrstvy: 3 - 5 mm
FOV (field of view = zobrazené pole): jeho veľkosť prispôsobiť na čo najmenší
rozmer, aby potrebné štruktúry vypĺňali celý formát obrazu ktorý ešte zachytí celý
priečny prierez tváre; pri hodnotení drobnejšej patológie môže byť potrebná
redukcia FOV.
Naklonenie gantry: žiadne; pri vyšetrení kraniálnej časti krku môže vzniknúť
situácia, ktorá vyžaduje skloniť gantry, aby sme sa vyhli artefaktom zo zubov;
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
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Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo / štandardné, alebo ak je potrebné
vysoké rozlíšenie .
Šírka okna (WW): 300 - 500 H.j.
Úroveň okna (WC):
•
0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie);
30 - 60 H.j. (kontrastné vyšetrenie).
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.

CTDIW (index dávky CT): doposiaľ nie je dostupná žiadna špecifická hodnota (pre
informáciu: hlava rutinne: 60mGy).
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): doposiaľ nie je dostupná žiadna
špecifická hodnota (pre informáciu: rutinne hlava: 1050 mGy cm).
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:






celého laryngu a faryngu,
paralaryngeálnych a parafaryngeálnych štruktúr včítane svalov, ciev
a štítnej žľazy,
oblastí výskytu regionálnych lymfatických uzlín a priľahlých svalov,
bázy lebky,
chrbtice a paravertebrálnych svalov,

Kritické zobrazenie:






zobrazenie steny laryngu a faryngu v rozsahu celej zobrazenej oblasti;
vizuálne ostré zobrazenie okrajov sliznice;
vizuálne ostré zobrazenie parafaryngeálnych a paralaryngeálnych
tukových priestorov a priľahlých svalov;
vizuálne ostré zobrazenie štítnej žľazy;
vizuálne ostré zobrazenie oblastí výskytu regionálnych lymfatických uzlín.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

CT vyšetrenie krku

Platné od:

01.11.2014

ŠPP SZ/RDG/CT/02

Strana

3z3

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa
poslednej menštruácie.

pacientky

na

možnosť

gravidity

a

dátumu

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte, horné končatiny nad hlavou.
Rozsah skenovania: od pľúcnych hrotov až pod bázu pľúc; v prípade diagnostiky
bronchogénneho karcinómu rozšíriť aj na oblasť nadobličiek.
Hrúbka vrstvy: 7 - 10 mm
FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť najväčšiemu priemeru
hrudníka v rámci rozsahu skenovania.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo/ štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):
•
•

300 - 600 H.j. (mäkké tkanivo);
800 - 1600 H.j. (pľúcny parenchym).
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Úroveň okna (WC):
•
0 - 30 H.j. (mäkké tkanivo, natívne vyšetrenie);
•
30 - 60 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie);
-500 - -700 H.j. (pľúcny parenchym).
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT): hrudník rutinne: 30mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): hrudník rutinne: 650 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


Zachytenie:






celej steny hrudníka;
celej hrudnej aorty a dutej žily;
celého srdca;
celého pľúcneho parenchýmu;



Kritické zobrazenie:


vizuálne ostré zobrazenie hrudnej aorty;

vizuálne ostré zobrazenie štruktúr predného mediastina, vrátane zvyšku
týmusu (ak je prítomný);

vizuálne ostré zobrazenie trachey a hlavných bronchov;

vizuálne ostré zobrazenie paratracheálneho tkaniva;

vizuálne ostré zobrazenie kariny a oblastí výskytu lymfatických uzlín;

vizuálne ostré zobrazenie pažeráka;

vizuálne ostré zobrazenie pleuromediastinálnych hraníc;

vizuálne ostré zobrazenie veľkých a stredne veľkých pľúcnych ciev;

vizuálne ostré zobrazenie segmentálnych bronchov;

vizuálne ostré zobrazenie parenchýmu pľúc;
vizuálne ostré zobrazenie hraníc medzi pleurou a hrudnou stenou.
SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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vyšetrenie
SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa
poslednej menštruácie.

pacientky

na

možnosť

gravidity

a

dátumu

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte s hornými končatinami na hrudníku alebo za hlavou. .
Rozsah skenovania: od kupoly bránice až po bifurkáciu aorty.
Hrúbka vrstvy: 7 - 10 mm; 4 - 5 mm len pri cielených indikáciách (podozrenie na
malé lézie),
FOV (field of view = zobrazené pole): rozmermi prispôsobiť najväčšiemu
priemeru brucha.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: štandardné rozlíšenie alebo mäkké tkanivo.
Šírka okna (WW):
•

150 - 600 H.j.;

UPOZORNENIE:
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2000 - 3000 H.j. (skelet, ak je potrebné);

Úroveň okna (WC):
•
30 - 60 H.j. (kontrastné vyšetrenie);
•
0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie);
400 - 600 H.j. (skelet, ak je potrebné).
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT): brucho rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 780 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov







Zachytenie:
bránice;
celého heparu a sleziny;
retroperitoneálnych parenchymatóznych orgánov;
abdominálnej aorty a proximálnej časti spoločných ilických artérií;
steny brucha vrátane všetkých herniácií;



Kritické zobrazenie:


vizuálne ostré zobrazenie parenchýmu heparu a intrahepatálnych ciev;

vizuálne ostré zobrazenie parenchýmu sleziny;

vizuálne ostré zobrazenie čriev;

vizuálne ostré zobrazenie perivaskulárnych retroperitoneálnych
priestorov;

vizuálne ostré zobrazenie kontúr pankreasu;

vizuálne ostré zobrazenie duodéna;

vizuálne ostré zobrazenie obličiek a proximálnych močovodov;

vizuálne ostré zobrazenie aorty, jej bifurkácie a spoločných ilických artérií;

zobrazenie lymfatických uzlín menších než 15 mm v priemere;
SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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vyšetrenie
Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).

SPP9

Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.

Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa
poslednej menštruácie.

pacientky

na

možnosť

gravidity

a

dátumu

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte s hornými končatinami na hrudníku alebo za hlavou.
Rozsah skenovania: od úrovne bikristálnej čiary až po dno panvy, pripadne v
rozsahu celého retroperitonea.
Hrúbka vrstvy: 7 - 10 mm; 4 - 5 mm len pri cielených indikáciách (podozrenie na
malé lézie),
FOV (field of view = zobrazené pole): rozmermi prispôsobiť najväčšiemu
priemeru panvy.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo / štandardné rozlíšenie alebo vysoké
rozlíšenie, ak je potrebné hodnotiť aj skelet..
Šírka okna (WW):
•

200 - 600 H.j.;
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2000 - 3000 H.j. (skelet, ak je potrebné);

Úroveň okna (WC):
•
•
SPP5

Expozičné
faktory

0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie);
400 - 600 H.j. (skelet, ak je potrebné).

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT): panva rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): panva rutinne: 570 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


Zachytenie:






celého skeletu panvy;
celého močového mechúra;
abdominálnej aorty a proximálnej časti spoločných ilických artérií;
všetkých parapelvických svalov;



Kritické zobrazenie:


vizuálne ostré zobrazenie steny močového mechúra;

zobrazenie distálnych ureterov;

vizuálne ostré zobrazenie rekta;

vizuálne ostré diferencovanie perirektálneho priestoru;

vizuálne ostré zobrazenie uteru;

vizuálne ostré zobrazenie tkaniva parametrií alebo semenných váčkov;
vizuálne ostré zobrazenie prostaty;
SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.
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obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

CT vyšetrenie chrbtice

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ŠPP SZ/RDG/CT/06

Strana

1z3

Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa
poslednej menštruácie.

pacientky

na

možnosť

gravidity

a

dátumu

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte.
Rozsah skenovania: v rozsahu 1 cm nad až 1 cm pod oblasťou podozrivou z
prítomnosti patológie.
Hrúbka vrstvy: 2 - 5 mm.
FOV (field of view = zobrazené pole): rozmermi korešpondujúc s rozmermi
chrbtice a okolitými paravertebrálnymi štruktúrami.
Naklonenie gantry: žiadne alebo paralelne s medzistavcovými diskmi; pri
vyšetrení skeletu (predovšetkým u traumy) nemeniť naklonenie gantry, aby bolo
možné v prípade potreby získať rekonštruované obrazy.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné alebo vyššie kV u mohutných pacientov za
účelom odstránenia nadmerného šumu obrazu.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo alebo vysoké rozlíšenie.
Šírka okna (WW):
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140 - 350 H.j. (mäkké tkanivo);
2000 - 3000 H.j. (skelet);

Úroveň okna (WC):
•
•
SPP5

Expozičné
faktory

30 - 40 H.j. (mäkké tkanivo);
200 - 400 H.j. (skelet);

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT): 70 mGy
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): 460 mGy

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov


Zachytenie:



celej oblasti podozrivej z prítomnosti ochorenia;



Kritické zobrazenie:


vizuálne ostré zobrazenie kortikálnej a trabekulárnej kosti,

vizuálne ostré zobrazenie intervertebrálnych kĺbov,

vizuálne ostré zobrazenie kontúr medzistavcových diskov,

vizuálne ostré zobrazenie medzistavcových otvorov;

zobrazenie durálneho vaku,
vizuálne ostré zobrazenie paravertebrálnych svalov,
SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
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pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa
poslednej menštruácie.

pacientky

na

možnosť

gravidity

a

dátumu

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte; podľa potreby s ľahkým naklonením; postihnuté
rameno by malo byť podľa možnosti čo najbližšie k stredu gantry s postihnutou
končatinou pozdĺž tela, druhá končatina za hlavou.
Rozsah skenovania:
 tumory alebo fraktúry: od úrovne 1 cm nad až po 1 cm pod postihnutú
oblasť;
 choroby kĺbov: od horného okraja akromiónu až 1 cm pod
humeroglenoidálny kĺb.
Hrúbka vrstvy: 3 - 5 mm
FOV (field of view = zobrazené pole): rozmerom ramena (zvyčajne 15 - 20 cm).
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné alebo vyššie kV u mohutnejších osôb v
snahe znížiť šum obrazu.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo / štandardné rozlíšenie alebo vysoké
rozlíšenie.
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Šírka okna (WW):
 1000 - 1500 H.j. (kĺby/kosti);
 200 - 600 H.j.(mäkké tkanivo).
Úroveň okna (WC):



150 - 200 H.j. (kĺby/kosti)
30 - 50 H.j. (mäkké tkanivo);

SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:




ramenného zhybu;
celej lopatky;
najmenej 8 cm z proximálneho konca ramennej kosti.

Kritické zobrazenie:




vizuálne ostré zobrazenie kostí (humerus, skapula, laterálny koniec
klavikuly);
vizuálne ostré zobrazenie ramenného zhybu;
vizuálne ostré zobrazenie svalov a iných štruktúr mäkkého tkaniva.

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Štandardný pracovný postup

Revízia č.:

1

CT vyšetrenie ramena

Platné od:

01.11.2014

ŠPP SZ/RDG/CT/07

Strana

3z3

indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa
poslednej menštruácie.

pacientky

na

možnosť

gravidity

a

dátumu

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte, alebo na bruchu, podľa potreby s ľahkým
naklonením; postihnutá končatina by mala byť podľa možnosti čo najbližšie k
stredu gantry, druhá končatina za hlavou.
Rozsah skenovania:
•
tumory alebo fraktúry: od úrovne 1 cm nad až po 1 cm pod
postihnutú oblasť;
•
choroby kĺbov: od horného okraja kĺbu po dolný okraj
Hrúbka vrstvy: 3 - 5 mm ,
FOV (field of view = zobrazené pole): rozmer končatiny (zvyčajne 15 - 20 cm).
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné alebo vyššie kV u mohutnejších osôb v snahe
znížiť šum obrazu.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo / štandardné rozlíšenie alebo vysoké
rozlíšenie.
Šírka okna (WW):
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1000 - 1500 H.j. (kĺby/kosti);
200 - 600 H.j.(mäkké tkanivo).

Úroveň okna (WC):
•
150 - 200 H.j. (kĺby/kosti)
30 - 50 H.j. (mäkké tkanivo);
SPP5

Expozičné
faktory

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta
Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:



celého kĺbu
celého úseku končatiny

Kritické zobrazenie:




vizuálne ostré zobrazenie kostí
vizuálne ostré zobrazenie kĺbu
vizuálne ostré zobrazenie svalov a iných štruktúr mäkkého tkaniva.

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
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Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa
poslednej menštruácie.

pacientky

na

možnosť

gravidity

a

dátumu

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: pri axiálnych skenoch poloha na chrbte; pri koronárnych
skenoch poloha na chrbte alebo na bruchu.
Rozsah skenovania:
•
koronárny: od prednej steny frontálneho sínusu až k zadnej stene
sfenoidálneho sínusu;
•
axiálny od podnebia až po vrchol frontálneho sínusu.
Hrúbka vrstvy:
•
2 - 5 mm;
FOV (field of view = zobrazené pole): rozmer hlavy (asi 24 cm); pri hodnotení
drobnejšej patológie môže byť potrebná redukcia FOV.
Naklonenie gantry:
•
pri axiálnom skenovaní tváre rovnobežne s tvrdým podnebím;
•
pri koronárnom skenovaní v závislosti od polohy pacienta,
najlepšie kolmo na tvrdé podnebie.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
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kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: vysoké rozlíšenie alebo štandardné.
Šírka okna (WW):
•
•

1500-3000 H.j. (kosti);
140 - 1000 H.j. (mäkké tkanivo).

Úroveň okna (WC):
•
200 - 400 H.j. (kosti);
30 - 100 H.j. (mäkké tkanivo).
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT): 35mGy
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): 360 mGy cm

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:


celej tváre od podnebia až po vrchol frontálneho sínusu,

Kritické zobrazenie:












vizuálne ostré zobrazenie kortikálnych a trabekulárnych štruktúr kostí,
vizuálne ostré zobrazenie frontálnych sínusov,
vizuálne ostré zobrazenie sfenoidálnych sínusov,
vizuálne ostré zobrazenie orbít,
vizuálne ostré zobrazenie etmoidov,
vizuálne ostré zobrazenie maxily a jej sínusov,
vizuálne ostré zobrazenie nosovej dutiny,
vizuálne ostré zobrazenie nazofaryngu;
zobrazenie očnej gule,
zobrazenie optického nervu,
zobrazenie okohybných svalov.
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SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa
poslednej menštruácie.

pacientky

na

možnosť

gravidity

a

dátumu

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte.
Rozsah skenovania:
•
príušná žľaza: od ušnice až k uhlu mandibuly;
•
podčeľustná žľaza: od chrbta jazyka až k jazylke;
•
ak je požadované hodnotenie lymfadenopatie: od ušnice až po
jazylku.
Hrúbka vrstvy:
•

3 - 5 mm.

FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť na zobrazenie celého priečneho
prierezu tváre. Pri hodnotení drobnejšej patológie môže byť potrebná redukcia
FOV.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
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kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo/štandardné rozlíšenie, môže byť však
potrebné aj vysoké rozlíšenie.
Šírka okna (WW): 250-500 H.j.
Úroveň okna (WC):
•

0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie);

SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavená
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
expozície, vek pacienta, habitus pacienta.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:





celej príušnej žľazy;
celej podčeľustnej žľazy;
okolitého podkožného tuku a kože
oblastí lokalizácie regionálnych lymfatických uzlín;

Kritické zobrazenie:



vizuálne ostré zobrazenie žľazového tkaniva, okrajov normálnej žľazy,
okolitého tuku, oblastí lokalizácie lymfatických uzlín;
zobrazenie mandibuly a priľahlých svalov.

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
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pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – spýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa odporúča pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte.
Rozsah skenovania: od krku - odstup ACC a Av až za okraj komorového systému
Rovina skenovania: axiálna
Hrúbka vrstvy: 2-5 mm
FOV (field of view = zobrazené pole): rozmer hlavy (asi 24 cm).
Naklonenie gantry: 0 st.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo.
Šírka okna (WW):
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Úroveň okna (WC):


40 - 45 H.j. (supratentoriálny mozog)



30 - 40 H.j. (mozog v zadnej jame)



60 - 80 H.j. (zobrazenie traumatického extracerebrálneho hematómu)



200 - 400 H.j. (kosti)

IV kontrast: užitočný pre identifikáciu vaskulárnych štruktúr, lézií vychytávajúcich
KL a pri porušení hematoencefalickej bariéry.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 120 - 180 ml (2 – 3ml/kg telesnej
hmotnosti) o koncentrácii 300-400 mgJ/ml neionickej KL.
Rýchlosť aplikácie: 3ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 18 sekúnd alebo Care Bolus.
Spôsob aplikácie: injektorom (pre dosiahnutie veľmi dobrého kontrastu ciev, je
nutné používať automatickú striekačku).
Smer skenovania: kaudo – kraniálne.
Používanie 3D techniky: MPR, SSD (Shaded Surface Display – zobrazenie
vytieňovaného povrchu), MIP (Maximum Intenzity Projection – projekcia
maximálnej intenzity, VRT (Volume Rendering Technique).
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať prednastavené
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré sú musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):hlava rutinne: 60mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie) hlava rutinne:1050 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiaduca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premedikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
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paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:
•

mozgu

•

mozočka

•

bázy lebky

•

ciev po IV aplikácii KL (Willisov okruh)

Kritické zobrazenie:
•

vizuálne ostré zobrazenie hranice medzi bielou a sivou hmotou mozgu

•

vizuálne ostré zobrazenie bazálnych ganglií

•

vizuálne ostré zobrazenie komorového systému

•

vizuálne ostré zobrazenie subarachnoidálnych priestorov okolo stredného
mozgu a nad povrchom mozgu
•

vizuálne ostré zobrazenie veľkých ciev a chorioidálnych plexov po IV
aplikácii KL
SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
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Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa odporúča pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Vylúčenie vysokokontrastnej (báryovej) KL z predchádzajúceho vyšetrenia z tela
pacienta.
Perorálna (PO) aplikácia 1000 - 2000 ml zriedenej hyperdenznej KL (napr. 10 ml
Urografin 300 v 1000 ml vody, alebo iné, firemne pripravené jednoúčelové KL),
pacient začne piť 45 až 60 min. pred vyšetrením, pomaly (jeden dúšok každých
10 sekúnd); vyšetrenie vykonať bezprostredne po dopití.
Pri CT stagingu kolorektálneho karcinómu žiadna KL per os, bezprostredne pred
vyšetrením na vyšetrovacom stole irigátorom per rectum aplikovať vodu, vzduch,
alebo 0,5% roztok metylcelulózy v množstve 500 – 1000 ml pri vyvolanej
hypotónii (1ml Buscopanu IV, 5min. pred začatím skenovania).
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte s hornými končatinami na hrudníku alebo za hlavou.
Rozsah skenovania: od bráničných kupol až po symfýzu.
Hrúbka vrstvy: 8 mm., 4 - 5 mm len pri cielených indikáciách (podozrenie na
malé lézie).
FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť najväčšiemu priemeru brucha
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v rámci rozsahu skenovania.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


150 - 600 H.j. (mäkké tkanivo)



2000 - 3000 H.j. (skelet, ak je potrebné)

Úroveň okna (WC):


30 - 60 H.j. (kontrastné vyšetrenie)



0 - 30 0 H.j. (natívne vyšetrenie)



400 - 600 H.j. (skelet, ak je potrebné)

IV kontrast: užitočný pre odlíšenie ciev a parenchymu orgánov od susedných
štruktúr a pre odhalenie ložiskových zmien v parenchýme orgánov.

Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 120 -150 ml neionickej KL o
koncentrácii 300 mgJ/ml.(1-2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie: 2 - 2,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 30 - 40 sek., Care Bolus (ev. podľa klin.
požiadavky a stavu pacienta)
Ooneskorené skeny (za 5 - 10 min.) pri potrebe bližšieho špecifikovania
hepatálnych lézií (podozrenie na hemangióm) alebo k hodnoteniu odvodných
močových ciest.
Môže byť kombinované s vyšetrením panvy.
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio – kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR.
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):brucho rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 780 mGy cm.
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Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiadúca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:







bránice
celého heparu a sleziny
retroperitoneálnych parenchymatóznych orgánov
abdominálnej aorty a proximálnej časti spoločných ilických artéri
steny brucha vrátane všetkých herniácií
ciev po IV aplikácii KL

Kritické zobrazenie:
vizuálne ostré zobrazenie parenchymu heparu a intrahepatálnych ciev
vizuálne ostré zobrazenie parenchymu sleziny
vizuálne ostré zobrazenie čriev
vizuálne ostré zobrazenie perivaskulárnych retroperitoneálnych
priestorov

vizuálne ostré zobrazenie kontúr pankreasu

vizuálne ostré zobrazenie duodéna

vizuálne ostré zobrazenie obličiek a proximálnych močovodov

vizuálne ostré zobrazenie aorty, jej bifurkácie a spoločných ilických artérií

zobrazenie lymfatických uzlín menších než 15 mm v priemere

zobrazenie vetiev abdominálnej aorty

vizuálne ostré zobrazenie dutej žily

zobrazenie prítokov dutej žily, zvlášť renálnych vén
Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom





SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
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pacienta

dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Nepoužívať žiadne orálne KL, tieto môžu sťažovať editovanie maximum intensity
projection.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte, s hornými končatinami za hlavou.
Rozsah skenovania: od kostofrenických uhlov až po bikristálnu čiaru.
Hrúbka vrstvy: 8 mm natívne, 3 mm s KL.
FOV (field of view = zobrazené pole): obmedzené na oblasť aorty a jej odstupov.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
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Šírka okna (WW):


150 - 500 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie))

Úroveň okna (WC):


0 - 50 H.j. (mäkké tkanivo, natívne vyšetrenie)

20 -150 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie, v závislosti na dávke a
metóde aplikácie KL)


IV kontrast: užitočný pre zistenie lumenu aorty, lokalizácie, disekcie, krvácania
aneuryzmy.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 120 -150 ml neionickej KL o
koncentrácii 300 mgJ/ml, (1-2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie: 3,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 15 - 20 sek. alebo Care Bolus.
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio–kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR,MIP, SSD
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):brucho rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 780 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiadúca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
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Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:




celej brušnej aorty
celej dutej žily
ciev po IV aplikácii KL

Kritické zobrazenie:





vizuálne ostré zobrazenie steny brušnej aorty;
vizuálne ostré zobrazenie dolnej dutej žily
vizuálne ostré zobrazenie aorty, jej bifurkácie a spoločných ilických artérii
zobrazenie vetiev abdominálnej aorty

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Vylúčenie vysokokontrastnej (báryovej) KL z predchádzajúceho vyšetrenia z tela
pacienta.
Pri vyšetrení žalúdka bezprostredne pred vyšetrením rýchlo vypiť aspoň 1000 ml,
najlepšie izodenznej KL pri vyvolanej hypotónii (1 ml Buscopanu IV 5 min. pred
začiatkom skenovania).
Perorálna aplikácia KL pred vyšetrením heparu žiadna alebo použiť izodenznú KL
(redukcia artefaktov v ľavom laloku heparu).
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte, s hornými končatinami na hrudníku alebo za hlavou.
Rozsah skenovania: od úrovne asi 1 cm nad bránicou až pod kaudálny pól heparu
a sleziny.
Hrúbka vrstvy: 7 - 10mm, 4 - 5 mm len pri cielených indikáciách (podozrenie na
malé lézie).
FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť najväčšiemu priemeru brucha v
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rámci rozsahu skenovania.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


150 – 300 H.j. (mäkké tkanivo) )

Úroveň okna (WC):


40 - 80 H.j. (kontrastné vyšetrenie)



0 - 30 0 H.j. (natívne vyšetrenie)

IV kontrast: užitočný pre odlíšenie ciev a parenchymu orgánov od susedných
štruktúr a pre odhalenie ložiskových zmien v parenchýme orgánov. Môže byť
indikované viacfázové kontrastné vyšetrenie, skorá arteriálna fáza, portálno–
venózna, neskorá venózna fáza.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 100 ml neionickej KL o koncentrácii
300 mgJ/ml(1-2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie: 2 – 2,5 ml/s
Oneskorenie začiatku skenovania: Skorá arteriálna fáza - Care Bolus, portálnovenózna fáza 50 - 60 sek., neskorá venózna fáza - 80 sek. Oneskorené skeny (za 5 10 min.) pri potrebe bližšieho špecifikovania hepatálnych lézií (podozrenie na
hemangióm).
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio – kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR.
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):brucho rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 900 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiadúca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
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Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov.
Zachytenie:




celého heparu
celej sleziny
ciev po IV aplikácii KL

Kritické zobrazenie:
vizuálne ostré zobrazenie parenchymu heparu a intrahepatálnych
portálnych vén

vizuálne ostré zobrazenie hepatálnych vén

vizuálne ostré zobrazenie štruktúr v híle heparu

vizuálne ostré zobrazenie spoločného hepatálneho duktu

vizuálne ostré zobrazenie choledochu v parenchyme hlavy pankreasu

zobrazenie steny žlčníka

vizuálne ostré zobrazenie parenchymu sleziny

vizuálne ostré zobrazenie lienálnej tepny

vizuálne ostré zobrazenie systému extrahepatálnej portálnej vény vrátane
v. lienalis a v. mesenterica sup.

vizuálne ostré zobrazenie aorty a dolnej dutej žily

vizuálne ostré zobrazenie odstupu truncus coeliacus

vizuálne ostré zobrazenie mezenterickej tepny


SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.
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obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu
poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Pri cielenom vyšetrení ezofágu pacient vypije tesne pred vyšetrením čo
najrýchlejšie 500 - 800 ml izodenznej (vodu) alebo hyperdenznej KL za účelom
distenzie ezofágu.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte, horné končatiny nad hlavou.
Rozsah skenovania: od pľúcnych hrotov až pod bázu pľúc, v prípade diagnostiky
bronchogénneho karcinómu rozšíriť aj na oblasť nadobličiek.
Hrúbka vrstvy: 5 – 10 mm. Tenšie vrstvy (3 - 4 mm) možno použiť pri špeciálnom
vyšetrení patologických procesov v híloch alebo pri diferencovaní drobnejších
lézií.
FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť najväčšiemu priemeru hrudníka
v rámci rozsahu skenovania.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
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Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


300 - 600 H.j. (mäkké tkanivo)



800 - 1600 H.j. (pľúcny parenchym)



150 – 500 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie)

Úroveň okna (WC):


0 - 30 H.j. (mäkké tkanivo, natívne vyšetrenie)



30 - 60 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie)



500 - 700 H.j. (pľúcny parenchym)

IV kontrast: užitočný pre bližšie charakterizovanie lézií alebo ich odlíšenie od ciev,
zvyšuje rozlíšiteľnosť hilových štruktúr.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 120 - 150 ml neionickej KL o
koncentrácii 300 mgJ/ml.(1-2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie:2 ml/s
Oneskorenie začiatku skenovania: 30 sek. (ev. podľa klin. požiadavky a stavu
pacienta)
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio–kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR, MIP.
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):hrudník rutinne: 30 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): hrudník rutinne: 650 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiadúca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
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Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:


celej steny hrudníka



celej hrudnej aorty a dutej žily



celého srdca



celého pľúcneho parenchýmu



ciev po IV aplikácii KL

Kritické zobrazenie:


vizuálne ostré zobrazenie hrudnej aorty

vizuálne ostré zobrazenie štruktúr predného mediastina, vrátane zvyšku
týmusu (ak je prítomný)




vizuálne ostré zobrazenie trachey a hlavných bronchov



vizuálne ostré zobrazenie paratracheálneho tkaniva



vizuálne ostré zobrazenie kariny a oblastí výskytu lymfatických uzlín



vizuálne ostré zobrazenie pažeráka



vizuálne ostré zobrazenie pleuromediastinálnych hraníc



vizuálne ostré zobrazenie veľkých a stredne veľkých pľúcnych ciev



vizuálne ostré zobrazenie segmentálnych bronchov



vizuálne ostré zobrazenie parenchymu pľúc



vizuálne ostré zobrazenie hraníc medzi pleurou a hrudnou stenou

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
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identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte.
Rozsah skenovania: od horného okraja sterna až k báze lebky.
Rovina skenovania: naklonenie gantry zvyčajne 0o, môže však byť aj paralelne s
bázou lebky.
Hrúbka vrstvy: 2 mm.
FOV (field of view = zobrazené pole): jeho veľkosť prispôsobiť na čo najmenší
rozmer, aby potrebné štruktúry vypĺňali celý formát obrazu ktorý ešte zachytí
celý priečny prierez tváre, pri hodnotení drobnejšej patológie môže byť potrebná
redukcia FOV.
Naklonenie gantry: žiadne, pri vyšetrení kraniálnej časti krku môže vzniknúť
situácia, ktorá vyžaduje skloniť gantry, aby sme sa vyhli artefaktom zo zubov.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
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Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo štandardné alebo ak je potrebné
vysoké rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


300 - 500 H.j.

Úroveň okna (WC):



0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie)
30 - 60 H.j. (kontrastné vyšetrenie)

IV kontrast: užitočný pre zobrazenie priebehu karotíd, vertebrálnych artérii,
stenóz, uzáverov, plátov.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 100 ml neionickej KL o koncentrácii
300 mgJ/ml.
Rýchlosť aplikácie: 3,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 15 sek., alebo Care Bolus (ev. podľa klin.
požiadavky a stavu pacienta)
Spôsob aplikácie: injektorom.
Smer skenovania: kaudo–kraniálne.
Pokyn pre pacienta: nedýchať, nehĺtať.
Používanie 3D techniky: MIP, SSD, MPR
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT): doposiaľ nie je dostupná žiadna špecifická hodnota (pre
informáciu, hlava rutinne: 60mGy).
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): doposiaľ nie je dostupná žiadna
špecifická hodnota (pre informáciu, rutinne hlava: 1050 mGy cm).

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiadúca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácií: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premedikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
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paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:

celého laryngu a faryngu

paralaryngeálnych a parafaryngeálnych štruktúr včítane svalov, ciev a
štítnej žľazy

oblastí výskytu regionálnych lymfatických uzlín a priľahlých svalov

bázy lebky

chrbtice a paravertebrálnych svalov

ciev po IV aplikácii KL – pribeh karotíd a vertebrálnych artérii
Kritické zobrazenie:

zobrazenie steny laryngu a faryngu v rozsahu celej zobrazenej oblasti

vizuálne ostré zobrazenie okrajov sliznice

vizuálne ostré zobrazenie parafaryngeálnych a paralaryngeálnych
tukových priestorov a priľahlých svalov

vizuálne ostré zobrazenie štítnej žľazy

vizuálne ostré zobrazenie oblastí výskytu regionálnych lymfatických uzlín
Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte.
Rozsah skenovania: od bázy lebky až k hornej hrudnej apertúre.
Rovina skenovania: v prípade dentálnych výplní s dvoma rôznymi nakloneniami
gantry, ktoré sa navzájom prekrývajú.
Hrúbka vrstvy: 3 mm - slinné žľazy, štítna žľaza, dno dutiny ústnej, 5 mm - krk.
FOV (field of view = zobrazené pole): jeho veľkosť prispôsobiť na čo najmenší
rozmer, aby potrebné štruktúry vypĺňali celý formát obrazu ktorý ešte zachytí celý
priečny prierez tváre, pri hodnotení drobnejšej patológie môže byť potrebná
redukcia FOV.
Naklonenie gantry: žiadne, pri vyšetrení kraniálnej časti krku môže vzniknúť
situácia, ktorá vyžaduje skloniť gantry, aby sme sa vyhli artefaktom zo zubov.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
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Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo štandardné, alebo ak je potrebné
vysoké rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


300 - 500 H.j.

Úroveň okna (WC):



0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie)
30 - 60 H.j. (kontrastné vyšetrenie)

IV kontrast: užitočný pre identifikáciu vaskulárnych štruktúr, lézií vychytávajúcich
KL, oddiferencovanie ciev od lymfatických uzlín.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 100 ml neionickej KL o koncentrácii
300 mgJ/ml.
Rýchlosť aplikácie: 2,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 25 - 60 sek. (ev. podľa klin. požiadavky a stavu
pacienta)
Spôsob aplikácie: injektorom.
Smer skenovania: kaudo–kraniálne.
Pokyn pre pacienta: nedýchať, nehĺtať.
Používanie 3D techniky: MPR
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT): doposiaľ nie je dostupná žiadna špecifická hodnota (pre
informáciu, hlava rutinne: 60mGy).
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): doposiaľ nie je dostupná žiadna
špecifická hodnota (pre informáciu, rutinne hlava: 1050 mGy cm).

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Objemové artefakty.
Nežiaduca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácií: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Posunúť ramená čo najkaudalnejšie - ťah za popruh, ktorého konce drží pacient v
rukách.
Premedikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
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Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:
celého laryngu a faryngu
paralaryngeálnych a parafaryngeálnych štruktúr včítane svalov, ciev a
štítnej žľazy

oblastí výskytu regionálnych lymfatických uzlín a priľahlých svalov

bázy lebky

chrbtice a paravertebrálnych svalov

ciev po IV aplikácii KL



Kritické zobrazenie:
zobrazenie steny laryngu a faryngu v rozsahu celej zobrazenej oblasti
vizuálne ostré zobrazenie okrajov sliznice
vizuálne ostré zobrazenie parafaryngeálnych a paralaryngeálnych
tukových priestorov a priľahlých svalov

vizuálne ostré zobrazenie štítnej žľazy

vizuálne ostré zobrazenie oblastí výskytu regionálnych lymfatických uzlín




SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
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vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Vylúčenie vysokokontrastnej (báryovej) KL z predchádzajúceho vyšetrenia z tela
pacienta.
Perorálna (PO) aplikácia KL žiadna alebo PO príprava pomocou 300 - 500 ml
zriedenej (1%) pozitívnej KL vypiť v priebehu 30 min. tesne pred vyšetrením. PO
aplikácia KL môže zlepšiť diferencovanie oproti priľahlým orgánom a štruktúram.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte, s hornými končatinami na hrudníku alebo za hlavou.
Rozsah skenovania: Od kostofrenických uhlov až k dolnému pólu obličiek.
Hrúbka vrstvy: 3 mm
FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť najväčšiemu priemeru brucha
v rámci rozsahu skenovania.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
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Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


200 - 400 H.j. (mäkké tkanivo)

Úroveň okna (WC):


30 - 50H.j. (kontrastné vyšetrenie)



0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie)

IV kontrast: užitočný pre zlepšenie ohraničenia nadobličiek oproti priľahlým
orgánom a štruktúram; mal by sa používať len u adrenálnych expanzií väčších než
2,5 cm pre ich bližšie diferencovanie.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 100ml neionickej KL o koncentrácii
300 mgJ/ml.(1-2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie:2 – 2,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 60 sek.
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio – kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR.
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):brucho rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 780 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiaduca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
U pacientov s feochromocytómom môže IV aplikácia KL vyvolať hypertenznú
krízu.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
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paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:




oboch nadobličiek
suprarenálnych priestorov
ciev po IV aplikácii KL

Kritické zobrazenie:





vizuálne ostré zobrazenie tiel a ramienok oboch nadobličiek
vizuálne ostré diferencovanie oboch nadobličiek od okolitých štruktúr
vizuálne ostré zobrazenie crura diaphragmatica
vizuálne ostré zobrazenie aorty a dutej žily

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Vylúčenie vysokokontrastnej (báryovej) KL z predchádzajúceho vyšetrenia z tela
pacienta.
Perorálna (PO) aplikácia KL žiadna alebo PO príprava pomocou 300 - 500 ml
zriedenej (1%) pozitívnej KL (vypiť v priebehu 30 min. tesne pred vyšetrením).
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte, s hornými končatinami na hrudníku alebo za hlavou.
Rozsah skenovania: od suprarenálnej oblasti až po bikristálnu čiaru.
Hrúbka vrstvy: 5 mm, pre dosiahnutie vynikajúcich multiplanárnych
rekonštrukcií treba používať 3 mm hrúbku rezu.
FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť najväčšiemu priemeru brucha
v rámci rozsahu skenovania.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
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Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


200 - 400 H.j. (mäkké tkanivo)

Úroveň okna (WC):


30 - 50H.j. (kontrastné vyšetrenie)



0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie)

IV kontrast: užitočný pre odlíšenie ciev a parenchymu obličiek od susedných
štruktúr a pre odhalenie ložiskových zmien v parenchýme obličiek.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 100 ml neionickej KL o koncentrácii
300 mgJ/ml (1 - 2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie: 2 – 2,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: skorá arteriálna fáza - 20 sek. alebo Care
Bolus, neskorá portálno-venózna fáza – 60 sek.,oneskorené skeny (za 5 - 10 min.)
k hodnoteniu odvodných močových ciest.
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio–kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR.
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):brucho rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 780 mGy cm

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiaduca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga
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Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:




oboch obličiek
proximálnych častí ureterov
ciev po IV aplikácii KL

Kritické zobrazenie:
vizuálne ostré zobrazenie parenchymu obličiek

vizuálne ostré zobrazenie renálnych panvičiek a kalichov

vizuálne ostré zobrazenie proximálnej časti ureterov

vizuálne ostré zobrazenie perirenálnych priestorov

vizuálne ostré zobrazenie aorty a dutej žily

vizuálne ostré zobrazenie renálnych tepien a žíl
Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu
poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Vylúčenie vysokokontrastnej (báryovej) KL z predchádzajúceho vyšetrenia z tela
pacienta.
Perorálna aplikácia izodenznej (vody) alebo zriedenej hyperdenznej (10 ml
Urografin 300 v 1000 ml vody alebo iné firemne pripravené jednoúčelové KL). KL v
množstve 300 - 500 ml vypiť tesne pred vstupom do kabínky a ďalších 250 - 400
ml na vyšetrovacom stole (v polohe na pravom boku) za účelom ohraničenia
duodéna.
Pri pátraní po drobných tumoroch pankreasu (zvlášť endokrinných) sa doporučuje
PO príprava izodenznou KL.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte s hornými končatinami na hrudníku alebo za hlavou.
Rozsah skenovania: 1 - 2 cm kraniálne od chvosta pankreasu až 1 - 2 cm pod
processus uncinatus (pod pars horizontalis inferior duodeni). U akútnej
pankreatitídy môže vzniknúť potreba zachytiť väčší rozsah pri výskyte postihnutia
peripankreatických štruktúr pseudocystami alebo exudátmi. Pri podozrení na
karcinóm zachytiť aj celý hepar.
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Hrúbka vrstvy: 7 - 10mm u väčších lézii, 3 - 5 mm pri pátraní po drobných
endokrinných tumoroch.
FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť najväčšiemu priemeru brucha v
rámci rozsahu skenovania.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


150 – 400 H.j. (mäkké tkanivo)

Úroveň okna (WC):


30 - 50 H.j. (kontrastné vyšetrenie)



0 - 30 0 H.j. (natívne vyšetrenie)

IV kontrast: užitočný pre odlíšenie tumorózneho alebo zápalového postihnutia a
pre určenie rozsahu nekrotického postihnutia pankreasu u akútnej pankreatitídy.
Skenovanie skoro po i.v. aplikácii k.l. je užitočné pre odhalenie
intrapankreatických tumorov.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 100 ml neionickej KL o koncentrácii
300 mgJ/ml(1- 2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie: 2,5 ml/s
Oneskorenie začiatku skenovania: 25 sek. - parenchým, portálno-venózna fáza 60
sek.
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio–kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR.
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):brucho rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 780 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiadúca reakcia (NR) na KL.
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Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácií: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov.
Zachytenie:





celého pankreasu (hlavy, tela, chvosta, processus uncinatus)
celého chorobou postihnutého peripankreatického tkaniva
priľahlých partií heparu, sleziny, čriev a žalúdka
ciev po i.v. aplikácii KL

Kritické zobrazenie:














vizuálne ostré zobrazenie kontúr pankreasu
vizuálne ostré zobrazenie parenchymu pankreasu
vizuálne ostré zobrazenie pankreatického duktu
vizuálne ostré zobrazenie choledochu v hlave pankreasu
vizuálne ostré zobrazenie mezenterickej tepny a žily
vizuálne ostré zobrazenie lienálnej tepny a žily
vizuálne ostré zobrazenie portálnej žily
vizuálne ostré zobrazenie truncus coeliacus
vizuálne ostré zobrazenie crura diaphragmatica
vizuálne ostré zobrazenie aorty
vizuálne ostré zobrazenie dutej žily
vizuálne ostré zobrazenie renálnych ciev
vizuálne ostré zobrazenie duodéna

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10 Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
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identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia: Gravidita – opýtať sa pacientky na
možnosť gravidity a dátumu poslednej menštruácie.
Príprava pacienta: Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Vylúčenie vysokokontrastnej (báryovej) KL z predchádzajúceho vyšetrenia z tela
pacienta.
Perorálna (PO) aplikácia 1000 - 2000 ml zriedenej hyperdenznej KL (napr. 10 ml
Urografin 300 v 1000 ml vody alebo iné, firemne pripravené jednoúčelové KL),
pacient začne piť 45 až 60 min. pred vyšetrením, pomaly (jeden dúšok každých 10
sekúnd); vyšetrenie vykonať bezprostredne po dopití.
Bezprostredne pred vyšetrením na vyšetrovacom stole irigátorom per rectum
aplikovať zriedenú hyperdenznú k.l. v množstve 600 - 1000 ml.
U gynekologických indikácií (zvlášť u stavov po hysterektómii) zasunúť do vagíny
tampón namočený v zriedenej KL.
Močový mechúr nemá byť prázdny (najmenej 1 hodinu pred vyšetrením nemočiť,
pripadne zablokovať permanentný katéter).
Pre lepšie diferencovanie polohy ureterov možno 10 min. pred natívnym
skenovaním IV aplikovať 10 - 20 ml KL.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.
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Poloha pacienta: na chrbte, s hornými končatinami na hrudníku alebo za hlavou.
Rozsah skenovania: od úrovne bikristálnej čiary až po dno panvy, pripadne v
rozsahu celého retroperitonea.
Hrúbka vrstvy: 8 mm - celá panva., 5 mm - malá panva.
FOV (field of view = zobrazené pole): prispôsobiť najväčšiemu priemeru brucha v
rámci rozsahu skenovania.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie alebo vysoké
rozlíšenie, ak je potrebné hodnotiť aj skelet.
Šírka okna (WW):


150 - 600 H.j. (mäkké tkanivo)



2000 - 3000 H.j. (skelet, ak je potrebné)

Úroveň okna (WC):


30 - 60 H.j. (kontrastné vyšetrenie)



0 - 30 H.j. (natívne vyšetrenie)



400 - 600 H.j. (skelet, ak je potrebné)

IV kontrast: užitočný pre ohraničenie neoplastických a zápalových ochorení a na
odlíšenie lézií od ciev.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 100 - 150 ml neionickej KL o
koncentrácii 300 mgJ/ml.(1-2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie: 2 - 2,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 60 sek. až 3 minúty, pri hodnotení patológie
močového mechúra môžu byť prínosom oneskorené skeny po stečení IV
aplikovanej KL.
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kaudo–kraniálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR.
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):brucho rutinne: 35 mGy.
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DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 780 mGy cm.
SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiadúca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20- 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.

SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov

Zachytenie:
celého skeletu panvy
celého močového mechúra
abdominálnej aorty a proximálnej časti spoločných ilických artérií
všetkých parapelvických svalov
ciev po IV aplikácii KL.
Kritické zobrazenie:














vizuálne ostré zobrazenie steny močového mechúra
zobrazenie distálnych ureterov
vizuálne ostré zobrazenie rekta
vizuálne ostré diferencovanie perirektálneho priestoru
vizuálne ostré zobrazenie uteru
vizuálne ostré zobrazenie tkaniva parametrií alebo semenných váčkov
vizuálne ostré zobrazenie prostaty

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.
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obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas pacienta,
dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi, indikácia
vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie vyšetrenia).
Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa pacientky na možnosť gravidity a dátumu
menštruácie.

poslednej

Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa odporúča pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Nepoužívať žiadne orálne KL, tieto môžu sťažovať editovanie maximum intensity
projection.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu.
SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte s hornými končatinami za hlavou.
Rozsah skenovania: Podľa rozsahu patologického procesu, väčšinou začíname
tesne nad bikristálnou čiarou, celé dolné končatiny. U väčších pacientov použiť
30 cm predĺženie stola.
Hrúbka vrstvy: 3 mm
FOV (field of view = zobrazené pole): obmedzené na oblasť dolných končatín.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
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kvality obrazu.
Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


150 - 500 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie))

Úroveň okna (WC):


0 - 50 H.j. (mäkké tkanivo, natívne vyšetrenie)

20 -150 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie, v závislosti na dávke a
metóde aplikácie KL)


IV kontrast: užitočný pre zistenie stupňa, dĺžky, počtu stenóz, kalcifikátov v
cievach dolných končatín.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 150 – 200 ml neionickej KL o
koncentrácii 300 mgJ/ml.(1-2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie: 3,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 25 - 30 sek., alebo Care Bolus.
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio – kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR, MIP, SSD
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT): 90 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): 900 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiadúca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premendikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
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paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
SPP7

Hodnotenie
kvality
zobrazenia

Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:
brušnej aorty
spoločnej bedrovej tepny
ciev dolných končatín
ciev dorza a planta nohy
Kritické zobrazenie:





vizuálne ostré zobrazenie steny brušnej aorty;
vizuálne ostré zobrazenie arteria iliacae communes
vizuálne ostré zobrazenie arteria iliaca interna, arteria iliaca externa
vizuálne ostré zobrazenie arteria femoralis
vizuálne ostré zobrazenie arteria poplitea
vizuálne ostré zobrazenie arteria tibialis anterior et posterior
vizuálne ostré zobrazenie ciev dorza a planta nohy
Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie.








SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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Charakteristika štandardu:

CT vyšetrenie vykonávané v ambulantnej a lôžkovej časti

Cieľ:

Dosiahnuť požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii radiačnej záťaže
pacienta.
Indikácia vyšetrenia lekárom, na základe klinického stavu pacienta pre
požadované CT vyšetrenie.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

Potenciálne kontraindikácie vyšetrenia:

SPP1
Príprava
vyšetrenia:

Gravidita – opýtať sa pacientky na možnosť gravidity a dátumu poslednej
menštruácie.
Príprava pacienta:
Informovanie a poučenie pacienta o vyšetrení.
Pred aplikáciou kontrastnej látky (KL) najmenej 4 hodiny neprijímať potravu.
Prijímanie tekutín sa doporučuje pred i po intravenóznej (IV) aplikácii KL.
Farmakologická príprava u rizikových a alergických pacientov.
Nepoužívať žiadne orálne KL, tieto môžu sťažovať editovanie maximum intenzity
projection.
Odložiť kovové predmety z vyšetrovanej oblasti. Vyzliecť odev, ktorý by bránil
kvalitnému zobrazeniu.
Odstrániť vyberateľnú zubnú protézu

SPP2

Požiadavky na
personál

Vyšetrenie realizuje rádiologický technik (RT)s príslušným vzdelaním a odbornou
spôsobilosťou v spolupráci s lekárom rádiológom

SPP3

Požiadavky na
zobrazovací
systém

MULTISLICE CT prístroj, PACS.

SPP4

Nastavenia
projekcie

Poloha pacienta: na chrbte s hornými končatinami za hlavou.
Rozsah skenovania: Od kostofrenických uhlov až po bikristálnu čiaru.
Hrúbka vrstvy: 8mm natívne, 1 – 2mms KL
FOV (field of view = zobraze né pole): obmedzené na oblasť odstupu renálnych
artérii z aorty.
Naklonenie gantry: žiadne.
Napätie rtg lampy (kV): štandardné.
Prúd rtg lampy a expozičný čas (mAs): čo najnižší pri dosiahnutí požadovanej
kvality obrazu.
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Rekonštrukčný algoritmus: mäkké tkanivo, štandardné rozlíšenie.
Šírka okna (WW):


150 - 500 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie))

Úroveň okna (WC):


0 - 50 H.j. (mäkké tkanivo, natívne vyšetrenie)

20 -150 H.j. (mäkké tkanivo, kontrastné vyšetrenie, v závislosti na dávke a
metóde aplikácie KL)


IV kontrast: užitočný pre zistenie lumenu aorty, lokalizácie stenózy renálnej
artérie, vaskularizácie obličiek.
Druh, koncentrácia a množstvo IV kontrastu: 120 -150 ml neionickej KL o
koncentrácii 300 mgJ/ml.(1-2 ml/kg hmotnosti).
Rýchlosť aplikácie: 3,5 ml/s.
Oneskorenie začiatku skenovania: 15 - 20 sek.,alebo Care Bolus.
Pokyn pre pacienta: nadýchnuť sa, nedýchať.
Smer skenovania: kranio – kaudálne.
Spôsob aplikácie: injektorom.
Používanie 3D techniky: MPR, MIP, SSD
SPP5

Expozičné
faktory

MULTISLICE CT prístroj používaný k CT vyšetreniu musí mať vypracované
vyšetrovacie protokoly pre danú vyšetrovanú oblasť, ktoré musia byť zostavené
tak, aby CT prístroj dosiahol požadovanú kvalitu zobrazenia pri minimalizácii
radiačnej záťaže pacienta.
CTDIW (index dávky CT):brucho rutinne: 35 mGy.
DLP (produkt dávka - dĺžka pre celé vyšetrenie): brucho rutinne: 780 mGy cm.

SPP6

Komplikácie
vyšetrenia

Komplikácie na strane pacienta: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta počas
vyšetrenia, vek pacienta, habitus pacienta.
Nežiaduca reakcia (NR) na KL.
Paravazálna aplikácia KL.
Riešenie komplikácii: Fixácia a poučenie pacienta, sedácia pacienta v spolupráci
s OAIM.
Premedikácia v skupine rizikových pacientov. Dostupnosť resuscitačného tímu v
čase vyšetrenia. Dostupnosť resuscitačných liekov vo vyšetrovacej miestnosti.
Ponechať bezpečne umiestnenú a fixovanú IV kanylu najmenej 15 minút po
aplikácii KL. Sledovať pacienta 20 - 30 minút po aplikácii KL.
Pri paravazálnej aplikácii podávať ľadové obklady 15 až 60 minút 3x denne. Pri
paravazátoch väčších než 100 ml je nutná konzultácia chirurga.
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Splnenie ukazovateľov kvality z pohľadu technickej kvality hodnotí podľa ŠPP RT,
ktorý vyšetrenie vykonal.
Musí byť dosiahnutá minimálna zhoda nasledujúcich ukazovateľov
Zachytenie:


brušnej aorty



odstupu renálnych artérii z aorty



párových obličkových artérii



obličiek

nadobličiek
Kritické zobrazenie:






vizuálne ostré zobrazenie steny brušnej aorty
vizuálne ostré zobrazenie arteria renales
vizuálne ostré zobrazenie arteria suprarenales mediae

SPP8

Stanovenie
radiačnej záťaže
pacienta

Parametre a skutočnosti, ktoré je potrebné zaznamenať k stanoveniu radiačnej
záťaže pacienta pri vyšetrení, spolu so spôsobom jej určenia, sú obsahom
dokumentácie – Pacientsky protokol v digitálnom archíve, Žiadanka o CT
vyšetrenie.

SPP9

Vykonanie
vyšetrenia

RT, ktorý vyšetrenie vykonal podľa tohto ŠPP, potvrdí túto skutočnosť svojím
podpisom na Žiadanku o CT vyšetrenie.

SPP10

Záznamy a
archivácia

obrazová dokumentácia musí obsahovať topogram, tomogramy, diagnosticky
významné rekonštrukcie a potrebné merania denzity, druh, množstvo a spôsob
aplikovanej KL. Hlavička obrazovej dokumentácie musí umožňovať presnú
identifikáciu pacienta (meno a priezvisko, identifikačné resp. rodné číslo
pacienta).
Písomná dokumentácia musí obsahovať poučenie - Informovaný súhlas
pacienta, dôsledne vyplnenú Žiadanku o CT vyšetrenie (údaje o pacientovi,
indikácia vyšetrenia, cieľ a očakávaný prínos vyšetrenia, kontraindikácie
vyšetrenia). Žiadanku o CT vyšetrenie vypisuje a podpisuje indikujúci lekár.
Záznam vyšetrenia obsahuje identifikáciu pacienta, vyšetrenú oblasť. Záznam
vykonáva aplikujúci RT.
Záznam diagnostického zobrazenia: Zodpovednosť za zhotovenie záznamu nesie
aplikujúci RT, ktorý vyšetrenie vykonal.
Záznam nálezu: RDG nález (písomná správa) zhotovuje a zodpovednosť za nález
nesie lekár rádiológ, ktorý nález vyhotovil. Forma nálezu môže byť analógová
(papier, film) alebo elektronická (digitálny archív).
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