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időszakos felülvizsgálat 
érdekes esetei

 - 
tüdőszűrő munkahelyek 
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Régebbi és újdonsült esetek:

1. Nagyobb tüdőgyógyintézet mobil (6) és telepített (2) szűrőgépeinek eredményei

2. Egy érdekes adaptáció és egy meghibásodás kezelése

3. Jól beállított filmes és DR rendszer

4. Korszerűsítés kevés pénzből: AEC nélküli DR adaptálás
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A felhasznált adatok nem célzott dozimetriai vizsgálatokból származnak, hanem 
mindig azonos módon végzett felülvizsgálatok eredményéből.

Az alkalmazott vizsgálat jellemzői:

Kézi beállítással:
- Klinikai munkapontokon kV pontosság és dóziskihozatal mérése
   (több kV – mA lépcsőnél)

Automata felvétellel:
- Ugyan azon diagnosztikai fantomról készül automata felvétel.
- Detektor a gerincvonalban, oldalsó érzékelők kiválasztásával.
- Beállítási és mért expozíciós adatok rögzítve
  (beállított fókusz – detektor távolság, kV, mA, sec, fólia, denzitás, mezők,
  mért kV, dózis, idő TF és HVL)
- Detektor elhelyezés állványon, 16-18 cm-re a képalkotó síktól, így közelítően a 
belépőoldali bőrdózissal azonos a mért adat. 
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1. Nagyobb tüdőgyógyintézet mobil (1-6) és telepített (7-8)
szűrőgépeinek eredményei

      generátorok:  1-6: 2 pulzusú                                      7: HF       8: 6 pulzusú
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2. Egy érdekes adaptáció és meghibásodás kezelése …

Városi kórház tüdőszűrő egysége ...

Méréskor két érdekességre derült fény:
- az automatika a teljes fedőidőt engedte exponáláskor
- az adaptáció nem engedte meg a kézi üzemmódot (kV-mA-idő)

Beállítási értékek: 
Fix:  csőáram (100 mA) és fedőidő (1 másodperc)  = 100 mAs minden expozíció!
Változtatható:  kV = testvastagság kompenzáció.

Kiderített (rövid-hosszú) előélet:
- a szerviz rendszeresen karbantartja a gépet
- a munkahely átélt egy áttelepítést is (néhány éve külső telephelyről a kórházba költözött)
- ezzel a beállítással használták a gépet évek óta  („már az átköltözés előtt is így működött”)

A sárga cédula hatása: 
    az automatikát megjavították, a kézi üzemmód is használható.
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9: javítás utáni és 
9a: hibás üzem esetén alkalmazott dózisok

HF generátor és régebbi 100mm-es rollfimes rendszer 
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3. Jól beállított DR (10) és filmes (11) rendszer
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4. Korszerűsítés kevés pénzből: AEC nélküli DR adaptálás

A korszerűsítésre váró gép:
HF generátor és régebbi 100mm-es rollfimes rendszer 

A korszerűsített egységek:
- újabb HF generátor, integrált generátor – páciens felülettel
- kabin maradt, DR érzékelő került beépítésre

Ami kimaradt: 
- AEC funkció megvalósítás (detektor nem tudja, érzékelő kamra ráépítése nehézkes)

… amivel még a komfortérzet növelhető és az életminőség javulás biztosítható:
- Blende mérethatárolás és pozicionálás felvételi mezőmérethez
- DAP mérés (generátorból számolt, vagy blendére helyezett)
- DCM adatok – felvételi és dozimetriai
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A minőségbiztosítási szintet negatív irányba vivő hozzáállás:

felülvizsgálatnál talált hibára: 
- „Ha eddig mindenkinek jó volt így a gép, akkor most mit akadékoskodok?”

- „Csak zöld cédulát fogadunk el, szólj, ha valami rossz, rögtön megjavítjuk, megcsináljuk mire végzel 
a következő géppel”   … két év múlva a helyzet változatlan

A minőségbiztosítási szintet pozitív irányba vivő hozzáállás:

- „Légy szíves írjál fel minden észrevételt a jegyzőkönyvön kívül is” 

- „Csak szólj ha valami rossz, rögtön megjavítjuk, megcsináljuk mire végzel a következő géppel”
      … és tényleg elkészül mire végzek a következő géppel!
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A minőségbiztosítás megerősödését szolgálja

- MEF:
Helyzet: Nagyon kevés helyen biztosítható röntgen hálózat 
Megoldás: léteznek megfelelő teljesítményű szünetmentes tápegységek – ezeket HF generátoroknál is 
alkalmazni kell!

- Dokumentáció megléte (installációs, használati és szerviz)
- Ellenőrző fantom és annak használata
- Tender kiírások támogatásához a szükséges és elégséges kritériumok megfogalmazása
     (modalitás v. szolgáltatási szinthez)

- Európai ajánlások figyelembe vétele: RP162

- Meggyőződéséből fakadó, önként vállalt gondos, minőségi munkavégzés

Ami az RP162-ből fontos szellemiség:

1.3.pont 2. bekezdése:  
    „A jelen dokumentum legfőbb címzettjei a berendezések végfelhasználói és birtokosai”

1.7.3.pont lábjegyzete:  
    „....a birtokos felelős azért, hogy a kritériumok le legyenek fektetve és alkalmazva legyenek.”
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Köszönöm a figyelmet!
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