
Dny radiační ochrany 2021
ID příspěvku: 62 Typ: Přednáška

Diagnostické referenčné úrovne v skríningovej mamografii
na Slovensku

čtvrtek 11. listopadu 2021 11:00 (15 minut)

Medzi základné princípy radiačnej ochrany patrí odôvodnenie, optimalizácia a limitovanie ožiarenia. Nakoľko
pri lekárskom ožiarení pacientov limity neexistujú a pri skríningovej mamografii je indikovanie takéhoto vyše-
trenia odôvodnené celospoločenským záujmom pri prevencii onkologických ochorení asymptomatických pa-
cientov, ostáva najdôležitejším nástrojom radiačnej ochrany optimalizácia. V procese optimalizácie hľadáme
vyvážený vzťah medzi kvalitou zobrazenia a veľkosťou dávky na pacienta. Kvalita zobrazenia v mamografii je
vizuálne hodnotená napr. pri skúškach prevádzkovej stálosti pomocou akreditačných fantómov obsahujúcich
mikrokalcifikáty, tumory a fibrily rôznych veľkostí. Z pohľadu ožiarenia pacienta je základným indikátorom
správnej optimalizácie neprekročenie diagnostickej referenčnej úrovne (DRÚ) zverejnenej v opatreníMinister-
stva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) z 19. marca 2018 č. S02933-2018-OL, ktorým sa ustanovujú
diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia. V prípade mamografických vyšetrení je DRÚ vyjadrená
ako priemerná dávka v mliečnej žľaze, v závislosti od hrúbky komprimovaného prsníka. Trvalé prekračovanie
DRÚ je neprípustné a v niektorých prípadoch je považované za neplánované lekárske ožiarenie pacienta.
V našej práci sme analyzovali dodržiavanie diagnostických referenčných úrovní za rok 2020 u 16mamografick-
ých pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia MZ SR pre zabezpečenie
kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne odporučila zaradiť domamografického
skríningu a ktoré sú uverejnené na webovej stránke MZ SR. Nakoľko uvedené pracoviská používajú autom-
atizovaný systém na sledovanie ožiarenia pacientov DQC monitor (Dose Quality Control), analýza dát bola
realizovaná pomocou tohoto systému pre všetky expozície (252 168) vykonané na uvedených mamografick-
ých pracoviskách od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Okrem hodnotenia ožiarenia pacientov a dodržiavania diagnostických referenčných úrovní sme analyzovali
pomocou tohoto systému aj obrazovú kvalitu pri vykonávaní skúšok prevádzkovej stálosti pomocou mamo-
grafického akreditačného fantomu, ktorý sa vykonáva v pravidelných intervaloch.
Výsledky analýz budeme prezentovať v našom príspevku.
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