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Sz. P. 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

 

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych                      

i urządzeń pomocniczych Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 

„Porozumienie Zielonogórskie” zgłasza uwagi: 

 

1. W załączniku nr 1: rubryka - URZĄDZENIA STOSOWANE W RADIOGRAFII 

OGÓLNEJ CYFROWEJ - Częstotliwość: Testy specjalistyczne wykonywane są co najmniej 

raz na 12 miesięcy, należy włączyć kratki przeciwrozproszeniowej do testów specjalistycznych 

i dodać pkt 9 – nazwa testu: Kratka przeciwrozproszeniowa - Uwaga: Testy ruchomej kratki 

przeciwrozproszeniowej należy wykonać dla wszystkich odległości ognisko lampy - rejestrator 

obrazu stosowanych klinicznie, z włączoną funkcją usuwania obrazów linii kratki.                         

W przypadku systemów CR test należy wykonać przy użyciu największej kasety stosowanej 

klinicznie. 

W przypadku systemów DR test należy wykonać przy użyciu największego formatu 

obrazowania stosowanego klinicznie. 

9.1.Dla ekspozycji kratki ruchomej wykonanej przy najkrótszym stosowanym klinicznie czasie 

ekspozycji i odpowiadającym mu napięciu oraz tak dobranym natężeniu prądu, aby wskaźnik 

ekspozycji mieścił się w zakresie podanym przez producenta, na obrazie nie są widoczne linie 

kratki. 

9.2.Dla ekspozycji kratki stacjonarnej wykonanej dla wartości wysokiego napięcia możliwie 

najbliższej 50 kV oraz tak dobranym natężeniu prądu, aby wskaźnik ekspozycji mieścił się         

w zakresie podanym przez producenta, na obrazie nie są widoczne znaczące artefakty. 

 



 
2. W załączniku nr 3: rubryka - URZĄDZENIA STOSOWANE W RADIOGRAFII OGÓLNEJ 

CYFROWEJ - Częstotliwość: Testy specjalistyczne wykonywane są co najmniej raz na 12 

miesięcy, należy włączyć kratki przeciwrozproszeniowej do testów specjalistycznych i dodać 

pkt 10 – nazwa testu: Kratka przeciwrozproszeniowa –  

Uwaga: Testy ruchomej kratki przeciwrozposzeniowej należy wykonać dla wszystkich 

odległości ognisko lampy - rejestrator obrazu stosowanych klinicznie, z włączoną funkcją 

usuwania obrazów linii kratki. W przypadku systemów CR test należy wykonać przy użyciu 

największej kasety stosowanej klinicznie. 

W przypadku systemów DR test należy wykonać przy użyciu największego formatu 

obrazowania stosowanego klinicznie. 

10.1 Dla ekspozycji kratki ruchomej wykonanej przy najkrótszym stosowanym klinicznie 

czasie ekspozycji i odpowiadającym mu napięciu oraz tak dobranym natężeniu prądu, aby 

wskaźnik ekspozycji mieścił się w zakresie podanym przez producenta, na obrazie nie są 

widoczne linie kratki. 

10.2Dla ekspozycji kratki stacjonarnej wykonanej dla wartości wysokiego napięcia możliwie 

najbliższej 50 kV oraz tak dobranym natężeniu prądu, aby wskaźnik ekspozycji mieścił się        

w zakresie podanym przez producenta, na obrazie nie są widoczne znaczące artefakty. 

 

    

            

Z poważaniem 

          Tomasz Zieliński 

     Wiceprezes Federacji PZ 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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