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Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom 
z dnia 5 grudnia 2013 roku  

– co nowego?
Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Piotr Jankowski

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl

W artykule omówiono zapisy normy, które uległy zmianie pod 

kątem diagnostyki obrazowej. Wszystkie ustalenia w  dyrekty-

wie mają charakter minimalny, a  państwa członkowskie mogą 

w ramach swojego kraju zaostrzać kryteria własnymi przepisami 

wewnętrznymi. 

Dyrektywa zastępuje poniższe dyrektywy:

1. Dyrektywa Rady 96/29/EURATOM ustanawiająca podsta-

wowe normy bezpieczeństwa dotyczące ochrony zdrowia 

przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu 

ludności.

2. Dyrektywa Rady 97/43/EURATOM w sprawie ochrony zdro-

wia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikają-

cym z promieniowania jonizującego związanego z badania-

mi medycznymi.

3. Dyrektywa Rady 89/618/EURATOM w  sprawie informo-

wania ogółu społeczeństwa o  środkach ochrony zdrowia, 

które będą stosowane oraz działaniach, jakie należy podjąć 

w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

4. Dyrektywa Rady 90/641/EURATOM w  sprawie praktycz-

nej ochrony pracowników zewnętrznych, narażonych 

na promieniowanie jonizujące podczas pracy na terenie 

kontrolowanym.

5. Dyrektywa Rady 2003/122/EURATOM w  sprawie kon-

troli wysoko aktywnych źródeł zamkniętych i  odpadów 

promieniotwórczych.

Definicje zawarte w dyrektywie określają podstawowe poję-

cia związane z promieniowaniem jonizującym, postępowaniem 

z pacjentem, obsługą i nadzorowaniem oraz oceną badań z uży-

ciem promieniowania, z których najważniejsze to:

1. Audyt kliniczny – oznacza systematyczną kontrolę lub prze-

gląd medycznych procedur radiologicznych, mającą na celu 

poprawę jakości i wyników opieki nad pacjentem, poprzez 

ustrukturalizowany przegląd, w ramach którego medyczne 

praktyki, procedury i  wyniki radiologiczne są badane 

w porównaniu z uzgodnionymi normami w odniesieniu do 

właściwych medycznych procedur radiologicznych, wraz 

z modyfikacją praktyk – w stosownych przypadkach – oraz 

stosowaniem nowych norm w razie konieczności. 

2. Radiologia zabiegowa – oznacza stosowanie technik obrazo-

wania rentgenowskiego w  celu ułatwienia wprowadzania 

i przemieszczania urządzeń w ciele ludzkim do celów dia-

gnostycznych lub terapeutycznych. 

3. Ekspert fizyki medycznej – oznacza osobę lub (o ile przewi-

duje to prawo krajowe) grupę osób mających wiedzę, przy-

gotowanie i  doświadczenie umożliwiające prowadzenie 

działań lub udzielanie porad w kwestiach związanych z fi-

zyką radiacyjną stosowaną w odniesieniu do narażenia me-

dycznego, i której(-ych) kwalifikacje w tym zakresie zostały 

uznane przez właściwy organ. 

4. Odpowiedzialność kliniczna – oznacza odpowiedzialność leka-

rza prowadzącego za dane narażenie medyczne, w szczegól-

ności za jego uzasadnienie, optymalizację, kliniczną ocenę 

skutków, współpracę w  stosownych przypadkach z  innymi 

specjalistami i  personelem w  zakresie praktycznych aspek-

tów medycznych procedur radiologicznych oraz, jeżeli ma 

to zastosowanie, uzyskiwanie informacji o poprzednich ba-

daniach, dostarczanie istniejących informacji medyczno-ra-

diologicznych lub medycznej dokumentacji radiologicznej 

innym lekarzom prowadzącym lub lekarzowi kierującemu, 

zgodnie z wymaganiami, a także w stosownych przypadkach 

udzielanie informacji na temat promieniowania jonizującego 

pacjentom i pozostałym zainteresowanym osobom. 

5. Lekarz prowadzący – oznacza lekarza, lekarza dentystę lub 

innego pracownika służby zdrowia, który jest upoważniony 

do przyjęcia odpowiedzialności klinicznej za dane naraże-

nie medyczne, zgodnie z wymogami krajowymi.

Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom ustanawia jednolite podstawowe normy bezpieczeństwa w celu 
ochrony zdrowia osób poddanych narażeniu medycznemu i  zawodowemu oraz ludności cywilnej 
przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. 
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6. Lekarz kierujący – oznacza lekarza, lekarza dentystę lub in-

nego pracownika służby zdrowia, który jest upoważniony 

do kierowania osób na medyczne procedury radiologiczne 

do lekarza prowadzącego, zgodnie z wymogami krajowymi. 

7. Opiekun i  osoby towarzyszące – oznaczają osoby, które 

w  sposób świadomy i  dobrowolny poddają się narażeniu 

na działanie promieniowania jonizującego poprzez pomoc, 

poza swoją pracą zawodową, we wspieraniu osób podda-

wanych aktualnie lub w przeszłości narażeniu medycznemu 

oraz towarzyszeniu tym osobom.

8. Pracownik narażony – oznacza osobę samozatrudnioną albo 

zatrudnioną przez pracodawcę, narażoną w pracy wykony-

wanej w ramach działalności regulowanej niniejszą dyrek-

tywą, na otrzymanie dawek przekraczających jedną z  da-

wek granicznych ustalonych dla narażenia ludności. 

9. Pracownik zewnętrzny – oznacza każdego pracownika nara-

żonego – w tym praktykantów i studentów – który nie jest 

zatrudniany przez jednostkę organizacyjną odpowiedzial-

ną za tereny nadzorowane i  kontrolowane, ale wykonuje 

działania na tych terenach. 

10. Praktyczne aspekty medycznych procedur radiologicznych – 

oznaczają fizyczny przebieg narażenia medycznego i wszel-

kie powiązane aspekty, w  tym obsługę i  wykorzystanie 

medycznego sprzętu radiologicznego, ocenę technicznych 

i  fizycznych parametrów (w tym dawek promieniowania), 

wzorcowanie i  konserwację sprzętu, przygotowanie i  po-

dawanie produktów radiofarmaceutycznych oraz przetwa-

rzanie obrazów. 

11. Ekspert ochrony przed promieniowaniem – oznacza osobę lub 

(o ile przewiduje to prawo krajowe) grupę osób mających wie-

dzę, przygotowanie i doświadczenie niezbędne do udzielania 

porad w  zakresie ochrony przed promieniowaniem w  celu 

zapewnienia skutecznej ochrony osób i których kompetencje 

w tym zakresie zostały uznane przez właściwy organ. 

12. Inspektor ochrony radiologicznej – oznacza osobę kom-

petentną w  zakresie technicznych aspektów ochrony 

przed promieniowaniem dla danego rodzaju działalno-

ści w  odniesieniu do stosowania ustaleń dotyczących 

ochrony przed promieniowaniem lub nadzoru nad ich 

stosowaniem. 

13. Poziom referencyjny – oznacza w sytuacji narażenia wyjątko-

wego lub w  sytuacji narażenia istniejącego poziom dawki 

skutecznej lub dawki równoważnej lub stężenia promie-

niotwórczego, powyżej którego za niewłaściwe uznaje się 

pozwolenie na występowanie narażenia w wyniku tejże sy-

tuacji narażenia, nawet jeżeli nie jest to granica, której nie 

można przekroczyć.

Dyrektywa kładzie duży nacisk na poziomy referencyjne, któ-

rych ustanowienie zapewniają państwa członkowskie, dla sytu-

acji narażenia wyjątkowego i istniejącego. Priorytetem optyma-

lizacji ochrony są narażenia powyżej poziomu referencyjnego, 

jednak optymalizację stosuje się również poniżej tego poziomu. 

Ogólne zasady ochrony przed promieniowaniem opierają się 

na zasadach uzasadnienia, optymalizacji i  ograniczenia dawki. 

Ograniczenia dawki są różne w przypadku narażenia zawodowe-

go, narażenia ludności i narażenia medycznego. 

Dyrektywa od początku skupia się na pracownikach narażo-

nych na promieniowanie jonizujące, utrzymując wartość granicz-

ną dawki równoważnej dla skóry oraz kończyn na poziomie 500 

mSv rocznie. Drastycznemu obniżeniu uległa dawka równoważ-

na dla soczewek oka i ze 150 mSv została obniżona do 20 mSv 

rocznie lub 100 mSv w okresie pięciu kolejnych lat.

Możliwa jest także praca w  narażeniu kobiety w  ciąży tam, 

gdzie będzie mało prawdopodobne przekroczenie dawki powy-

żej 1 mSv.

W związku z szybko rozwijającą się diagnostyką radiologiczną 

oraz niejednokrotnie niewielką wiedzą na temat promieniowa-

nia, zaproponowano włączenie kursu ochrony przed promie-

niowaniem do podstawowego programu nauczania w szkołach 

medycznych i stomatologicznych.

Nową jednostką wprowadzoną przez dyrektywę jest ekspert 

fizyki medycznej. 

Ekspert fizyki medycznej będzie uczestniczył w medycznych 

praktykach radiologicznych, a  poziom jego zaangażowania bę-

dzie współmierny do zagrożenia radiologicznego powodowane-

go przez daną praktykę. W szczególności: 

a) ekspert fizyki medycznej będzie ściśle zaangażowany 

w praktyki radioterapeutyczne inne niż standardowe prak-

tyki terapeutyczne w dziedzinie medycyny nuklearnej; 

b) ekspert fizyki medycznej będzie zaangażowany w  stan-

dardowe praktyki terapeutyczne w  dziedzinie medycyny 

reklama 
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nuklearnej, jak również w praktyki radiodiagnostyczne oraz 

w praktyki radiologii zabiegowej obejmujące wysokie daw-

ki, o których mowa w art. 61 ust. 1 lit. c; 

c) w przypadku innych medycznych praktyk radiologicznych 

… ekspert fizyki medycznej był w stosownych przypadkach 

zaangażowany w zakresie konsultacji i porad w kwestiach 

związanych z ochroną przed promieniowaniem w odniesie-

niu do narażenia medycznego. 

Państwa członkowskie wymagają, aby ekspert fizyki medycz-

nej w stosownych przypadkach działał lub udzielał specjalistycz-

nych porad w kwestiach związanych z fizyką radiacyjną w odnie-

sieniu do wdrażania wymogów określonych w rozdziale VII oraz 

w art. 22 ust. 4 lit. c) niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w  zależności od me-

dycznych praktyk radiologicznych, ekspert fizyki medycznej był 

odpowiedzialny za dozymetrię, w  tym fizyczne pomiary służą-

ce do oceny dawki otrzymanej przez pacjenta oraz inne osoby 

poddane narażeniu medycznemu, udzielanie porad dotyczą-

cych medycznego sprzętu radiologicznego oraz przyczyniał się 

w szczególności do: 

a) optymalizacji ochrony przed promieniowaniem w  odnie-

sieniu do pacjentów i innych osób poddawanych narażeniu 

medycznemu, w tym zastosowania i wykorzystania diagno-

stycznych poziomów referencyjnych; 

b) zdefiniowania zapewnienia jakości medycznego sprzętu ra-

diologicznego i utrzymywanie tej jakości; 

c) badania zatwierdzającego medyczny sprzęt radiologiczny; 

d) przygotowania specyfikacji technicznych dla medycznego 

sprzętu radiologicznego i projektu instalacji; 

e) nadzoru nad medycznymi instalacjami radiologicznymi; 

f) analizy zdarzeń obejmujących lub mogących obejmować 

przypadkowe lub niezamierzone narażenie medyczne; 

g) wyboru urządzeń wymaganych do prowadzenia pomiarów 

w zakresie ochrony przed promieniowaniem; 

h) szkolenia lekarzy prowadzących i innego personelu w zakre-

sie odnośnych aspektów ochrony przed promieniowaniem. 

Ekspert fizyki medycznej w stosownych przypadkach współ-

pracuje z ekspertem ochrony przed promieniowaniem. 

Ekspert ochrony przed promieniowaniem to kolejna nowa 

funkcja wprowadzona przez dyrektywę. Jego zadaniem jest 

udzielanie jednostce organizacyjnej fachowych porad przed 

promieniowaniem dotyczących zgodności z mającymi zastoso-

wanie wymogami prawnymi, w odniesieniu do narażenia zawo-

dowego i narażenia ludności.

Zadania eksperta ochrony przed promieniowaniem obejmują 

w stosownych przypadkach m.in. następujące kwestie: 

a) optymalizację i ustanowienie odpowiednich ograniczników 

dawki; 

b) plany dla nowych instalacji i przyjęcie do eksploatacji no-

wych lub zmienionych źródeł promieniowania w  związku 

z  wszelkimi kontrolami inżynieryjnymi, cechami projekto-

wymi, cechami bezpieczeństwa i urządzeniami ostrzegaw-

czymi związanymi z ochroną przed promieniowaniem; 

c) kategoryzację terenów kontrolowanych i nadzorowanych; 

d) klasyfikację pracowników; 

e) programy monitorowania miejsca pracy i  monitorowania 

indywidualnego oraz odnośną dozymetrię indywidualną; 

f) odpowiednie wyposażenie pomiarowe służące do monito-

rowania promieniowania; 

g) zapewnienie jakości; 

h) program monitorowania środowiska; 

i) ustalenia dotyczące gospodarowania odpadami promie- 

niotwórczymi; 

j) ustalenia na rzecz zapobiegania wypadkom i incydentom; 

k) gotowość i działanie w sytuacjach narażenia wyjątkowego; 

l) programy szkolenia i przekwalifikowania dla pracowników 

narażonych; 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
tel. 32 739 03 23
fax 32 739 03 15

biuro@ochrona-radiologiczna.pl

KONTROLA JAKOŚCI RTG
(testy podstawowe, akceptacyjne, specjalistyczne aparatury rentgenowskiej)

PARAWANY OCHRONNE
(osłony stanowiska pracy, blokery, przesłony ołowiane)

ODZIEŻ OCHRONNA RTG
(fartuchy rentgenowskie, osłony na tarczycę, rękawice, osłony na gonady)

PROJEKTY OSŁON STAŁYCH

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
DLA PRACOWNI RTG
AUDYTY, SZKOLENIA, DORADZTWO
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m) badanie i analiza wypadków i  incydentów oraz odpowied-

nie działania naprawcze; 

n) warunki zatrudnienia pracownic w ciąży i karmiących piersią; 

o) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak 

uprzednie oceny ryzyka i procedury pisemne. 

Ekspert ochrony przed promieniowaniem w stosownych przy-

padkach współpracuje z ekspertem fizyki medycznej. 

Dyrektywa nie nakazuje wygaśnięcia uprawnień lub zastą-

pienia inspektora ochrony radiologicznej jednym z  ekspertów, 

wręcz przeciwnie. Zgodnie z dyrektywą niezbędne jest wyzna-

czenie inspektora ochrony radiologicznej, aby nadzorował lub 

wykonywał zadania w zakresie ochrony przed promieniowaniem 

w jednostce organizacyjnej. 

W zależności od charakteru działalności zadania inspektora 

ochrony radiologicznej w zakresie pomocy jednostce organiza-

cyjnej mogą obejmować: 

a) zapewnienie wykonywania prac związanych z  promienio-

waniem zgodnie z  wymogami wszelkich określonych pro-

cedur lub przepisów lokalnych; 

b) nadzór nad realizacją programu monitorowania miejsca 

pracy; 

c) prowadzenie odpowiednich rejestrów wszystkich źródeł 

promieniowania; 

d) prowadzenie okresowych ocen stanu odpowiednich syste-

mów bezpieczeństwa i ostrzegania; 

e) nadzór nad realizacją programu monitorowania osób; 

f) nadzór nad realizacją programu monitorowania zdrowia; 

g) zapewnianie nowym pracownikom odpowiedniego wpro-

wadzenia do lokalnych przepisów i procedur; 

h) udzielanie porad i zgłaszanie uwag dotyczących planów prac; 

i) tworzenie planów prac; 

j) składanie sprawozdań lokalnemu zarządowi; 

k) udział w działaniach podjętych w zakresie zapobiegania sy-

tuacjom narażenia wyjątkowego oraz gotowości i reagowa-

nia w takich sytuacjach; 

l) informowanie i szkolenie pracowników narażonych; 

m) współpraca z ekspertem ochrony przed promieniowaniem. 

Zadania inspektora ochrony radiologicznej mogą być wyko-

nywane przez jednostkę ds. ochrony przed promieniowaniem 

ustanowioną w  jednostce organizacyjnej lub przez eksperta 

ochrony przed promieniowaniem. 

Dyrektywa wprowadza dwa nowe stanowiska – eksperta fizy-

ki medycznej i eksperta ochrony przed promieniowaniem, które 

w myśl dokumentu będą musiały zostać uregulowane przez pol-

skie prawo. Dyrektywa będzie obowiązywać od 6 lutego 2018 

roku we wszystkich krajach członkowskich.
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WorkstationOne to oprogramowanie dedykowane dla radiolo-
gów opisujących obrazy mammograficzne. Różni się od pozosta-
łych rozwiązań tego typu, tym że zostało zaprojektowane przez 
lekarzy. Przebieg pracy w WorkstationOne został skonsultowany 
z czołowymi radiologami z wielu regionów świata, co znacznie 
usprawniło cały proces i dzięki czemu przechodzenie pomiędzy 
ważnymi w ocenie obszarami obrazu jest bardzo płynne. Lekarz 
prowadzony jest od momentu wczytania badania, poprzez ocenę 
obrazów, aż po utworzenie raportu. Dzięki konsultacjom z leka-
rzami twórcy programu wprowadzili również pomocne narzędzia 
do oceny badania. Znajdują się wśród nich m.in. specjalne maski 
anatomicznych części piersi (skośne, poziome i pionowe), oparte 
o technikę oceny dr. László Tabára. Pomagają one uwidocznić dia-
gnostycznie istotne, asymetryczne zmiany w tkance, które byłyby 
w innym przypadku trudne do zauważenia.

Obrazy pobierane są na stację w tle, dzięki czemu lekarz nie 
musi czekać na wczytanie kolejnego badania i może od razu 
przejść do jego oceny. Oprogramowanie WorkstationOne 
pracuje na obrazach z bezpośredniej i pośredniej radiografii, 
oraz dodatkowo USG, MRI i CT.

Firma Three Palm Software współpracuje z wieloma świato-
wymi producentami sprzętu mammograficznego oraz grupą 

Szybkość, precyzja, kompleksowość
Three Palm Software

uznanych radiologów, którzy wpływają na rozwój oprogramo-
wania WorkstationOne.

Na trafność i czas postawienia diagnozy mają również wpływ 
monitory, na których wyświetlane są wyniki badań. Polecamy 
monitory mammograficzne japońskiej firmy EIZO, wyróżniają-
ce się unikalnymi cechami ułatwiającymi pracę przy skriningu.

MG, tomosynteza, 
USG, MRI, CT na 

jednej stacji

Specjalne maski Tabara 
pomagają uwidocznić 
asymetryczne zmiany 
w tkance

Alstor Sp. J., 03-244 Warszawa, ul. Wenecka 12
tel. (22) 510 24 00

www.alstor.pl, medical@alstor.com.pl
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