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Nowoczesna diagnosty-

ka medyczna, radiolo-

gia zabiegowa oraz terapia 

związana z leczeniem nowo-

tworów są jednymi z bardziej 

dynamicznie rozwijających 

się dziedzin medycyny. We 

wszystkich tych obszarach 

powszechnie wykorzystuje 

się promieniowanie jonizują-

ce. Konsekwencją tego faktu 

jest istotny wzrost narażenia 

populacji na promieniowanie 

jonizujące. Zjawisko to obser-

wuje się również w  Polsce. 

Przeprowadzone w  latach 

80. oszacowania wskazywa-

ły, że narażenie przeciętnego 

mieszkańca Polski na promie-

niowanie jonizujące z tytułu 

ekspozycji medycznej wyno-

siło ok. 0,5 mSv rocznie. Obecnie wartość ta jest przeszło dwu-

krotnie większa i przekracza 1,3 mSv. W niektórych krajach nara-

żenie medyczne stanowi już połowę całego narażenia populacji 

na promieniowanie jonizujące (wliczając w to źródła naturalne, 

energetykę jądrową oraz inne zastosowania przemysłowe).

Między innymi fakt ten spowodował konieczność nowego spoj-

rzenia na ochronę radiologiczną. W Unii Europejskiej znalazło to 

dr inż. Dariusz Kluszczyński

Dyrektor Krajowego Centrum 
Ochrony Radiologicznej  
w Ochronie Zdrowia

wyraz w opracowaniu nowej Dyrektywy Rady 2013/59/Euratom 

z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpie-

czeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z nara-

żenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dy-

rektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/

Euratom i 2003/122/Euratom. Zwyczajowo dyrektywę tę nazywa 

się Dyrektywą BSS (Basic Safety Standard). W zakresie narażenia 

medycznego Dyrektywa BSS kładzie nacisk między innymi na: 

uzasadnienie narażenia, przekazywanie informacji o narażeniu, 

określanie poziomów referencyjnych, określenie odpowiedzial-

ności personelu medycznego, a  także na ochronę pacjentów 

przed ekspozycją niezamierzoną i narażeniem przypadkowym.

Przeprowadzona ostatnio nowelizacja Prawa atomowego, 

stanowiąca między innymi implementację Dyrektywy BSS w pol-

skich warunkach, wchodzi w życie z dniem 23 września br., czyli 

z niewielkim, półtorarocznym opóźnieniem. Biorąc pod uwagę 

obszar narażenia medycznego, główne zmiany dotyczą między 

innymi: uzasadniania ekspozycji medycznej, roli procedur wzor-

cowych, badań przesiewowych, eksperymentów medycznych, 

fizyków medycznych, szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej 

pacjenta oraz ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadko-

wych.

Oddając w Państwa ręce specjalne wydanie czasopisma „Inży-

nier i Fizyk Medyczny”, jestem przekonany, że jego treść pozwoli 

Państwu wyrobić sobie zdanie na temat wprowadzonych zmian, 

dostarczając podstawowych informacji o nowelizacji Prawa ato-

mowego w zakresie stosowania promieniowania jonizującego 

w celach medycznych. 
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1. Wstęp

Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych 

jest przedmiotem uregulowań ustawy z dnia 29 listopada 2000 

r. – Prawo atomowe, a ponadto aktów wykonawczych wydanych 

na podstawie ustawowych upoważnień (rozporządzenia  Mi-

nistra Zdrowia). Uregulowania te zostały dodane do ustawy 

w  ramach jej nowelizacji z  roku 2004 (ustawa z  dnia 12 marca 

2004 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie 

skarbowej ) z  dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

tj. z dniem 1 maja 2004 r. Od tego czasu ustawa – Prawo atomo-

we w zakresie części medycznej (rozdział 3a) była nowelizowana 

trzykrotnie (w latach 2006, 2008 i 2014). W związku z konieczno-

ścią wdrożenia wymagań wynikających z przepisów Dyrektywy 

Rady 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej 

podstawowe normy bezpieczeństwa w  celu ochrony przed  zagro-

żeniami wynikającymi z  narażenia na działanie promieniowania 

jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/

Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i  2003/122/Euratom 

(tzw.  dyrektywy  BSS) konieczna stała się kolejna nowelizacja 

ustawy – Prawo atomowe. Wdrożenie dyrektywy BSS w Polsce 

zostanie dokonane na  podstawie uchwalonej przez Sejm usta-

wy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe 

oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W ramach niniejszego 

opracowania omówiono wynikające z tej nowelizacji zmiany do-

tyczące części medycznej.

2. Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe. 
Zmiany przepisów rozdziału 3a ustawy

Ze względu na zakres zmian odnoszących się do narażenia 

medycznego, ustawodawca zdecydował o  nadaniu nowego 

brzmienia całemu rozdziałowi 3a – „Stosowanie promieniowa-

nia jonizującego w celach medycznych oraz w celu obrazowania 

pozamedycznego”. Nie oznacza to jednakże, że wszystkie zagad-

nienia objęte dotychczasowymi przepisami tego rozdziału ule-

gają istotnym zmianom. Należy bowiem zauważyć, że niektóre 

przepisy zamieszczone w  nowelizowanym rozdziale 3a zostały 

oparte o dotychczasowe rozwiązania (bez istotnych zmian me-

rytorycznych). Zmiany niektórych przepisów ograniczają się 

zatem tylko do uporządkowania, uproszczenia lub doprecyzo-

wania treści, co zapewni większą przejrzystość unormowań, 

a w konsekwencji pozwoli wyeliminować ewentualne wątpliwo-

ści interpretacyjne (chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące uzasad-

nienia i optymalizacji medycznych zastosowań promieniowania 

jonizującego, działalności komisji ds. procedur i audytów klinicz-

nych zewnętrznych czy też niektórych zadań Krajowego Cen-

trum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia). 

Część z projektowanych regulacji stanowi na gruncie nowelizo-

wanej ustawy istotną nowość (przepisy o ekspozycjach niezamie-

rzonych i narażeniach przypadkowych, regulacja dotycząca badań 

przesiewowych, w  szczególności oceny jakości i  wyników takich 

badań, regulacja diagnostycznych poziomów referencyjnych, 

Nowelizacja ustawy –  
Prawo atomowe w zakresie 

regulacji dotyczących 
stosowania promieniowania 

jonizującego w medycynie 
Dorota Wróblewska, Piotr Możdżeń

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
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utworzenie nowych centralnych rejestrów czy też przepisy ustana-

wiające niektóre wymagania dla medycznych urządzeń radiologicz-

nych). Pozostałą część nowych uregulowań, jakkolwiek nie zawsze 

wynikają one z przepisów dyrektywy BSS w sposób bezpośredni, 

należy uznać za istotną z uwagi na fakt, że zostały one w stosunku 

do aktualnie obowiązujących przepisów znacznie rozbudowane. 

Dotyczy to np. przepisów dotyczących opracowania wzorcowych 

medycznych procedur radiologicznych, systemu audytów klinicz-

nych (zewnętrznych i wewnętrznych) czy też przepisów o charak-

terze proceduralnym (zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

z wykorzystaniem promieniowania jonizującego). 

3. Przegląd projektowanych 
zmian Prawa atomowego

3.1. Zmiany w katalogu definicji 
stosowanych na gruncie ustawy

Katalog definicji znajdujących zastosowanie na gruncie Prawa 

atomowego (art. 3) w zakresie narażenia medycznego uległ po-

szerzeniu o  kilka nowych definicji. Jest to bezpośrednia konse-

kwencja wprowadzenia do ustawy regulacji wynikających z  wy-

mogów dyrektywy BSS. Dodano zatem definicje takich pojęć jak: 

diagnostyczny poziom referencyjny, ekspozycja medyczna, ekspozy-

cja  niezamierzona, lekarz  kierujący, lekarz prowadzący. W  ustawie 

znalazła się również definicja specjalisty w dziedzinie fizyki medycz-

nej, ze względu na użycie tego terminu w  przepisach nowelizo-

wanej ustawy dotyczących zadań wymagających specjalistycznej 

wiedzy z  zakresu fizyki medycznej i  konieczności odwołania się 

do  przepisów odrębnych określających podstawy i  tryb uzyski-

wania tytułu specjalisty w tej dziedzinie (ustawa z dnia 24 lutego 

2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających za-

stosowanie w ochronie zdrowia). Ponadto zmianom uległy defini-

cje takich pojęć jak: medycyna nuklearna, radiologia zabiegowa czy 

radioterapia. Za  modyfikacjami treści tych definicji przemawiały 

względy związane z  prawidłowym i  precyzyjnym rozdzieleniem 

definiowanych na potrzeby ustawy dziedzin medycyny związa-

nych ze stosowaniem promieniowania jonizującego.

3.2. Zasady ochrony radiologicznej. 
Uzasadnienie i optymalizacja (art. 33b-33d)

W znowelizowanej ustawie w  sposób jednoznaczny sformuło-

wano zasadę ochrony radiologicznej poprzez wskazanie (art. 

33b), że osoby poddawane ekspozycji medycznej podlegają 

ochronie radiologicznej, na którą składają się dwa zasadnicze 

(wynikające  z  dyrektywy BSS) elementy, tj. uzasadnienie oraz 

optymalizacja. 

Nowelizacja nie zmienia w  sposób istotny dotychczasowych 

uregulowań w  zakresie uzasadnienia, poza uzupełnieniem 

zakresu wymaganego uzasadnienia ekspozycji medycznej opie-

kunów. Przez opiekuna ustawa rozumie osobę, która w  sposób 

świadomy i dobrowolny poddaje się narażeniu na działanie promie-

niowania jonizującego przez pomoc, poza swoją pracą zawodową, 

we wspieraniu osób poddawanych aktualnie lub w przeszłości eks-

pozycji medycznej lub przez towarzyszenie tym osobom. W  przy-

padku ekspozycji wobec takich osób – w ślad za dyrektywą BSS 

– wprowadzono wymóg, aby uzasadnienie obejmowało również 

spodziewane korzyści i szkody dla tych osób. Istotną nowością 

jest natomiast przepis art. 33c ust. 3 nowelizowanej ustawy, 

zgodnie z  którym zastosowanie szczegółowej medycznej pro-

cedury radiologicznej zgodnej z medyczną procedurą wzorcową 

jest równoznaczne z uzasadnieniem. W konsekwencji dodatko-

we, odrębne uzasadnienie takiej ekspozycji nie jest wymagane. 

Jednostka ochrony zdrowia, która opiera wykonywanie konkret-

nej ekspozycji medycznej na procedurze wzorcowej (w ramach 

której uzasadnienie jej zastosowania zostało rozważone przez 

komisję ds. procedur i audytów klinicznych zewnętrznych) w re-

zultacie nie jest zobligowana do samodzielnego uzasadniania 

ekspozycji. W  znowelizowanych przepisach utrzymano przepis 

dopuszczający przeprowadzenie ekspozycji, które nie zostały 

uzasadnione na warunkach ogólnych. Ustawa dopuszcza prze-

prowadzenie takich ekspozycji jako uzasadnionych z  uwzględ-

nieniem szczególnych okoliczności, które należy oceniać indy-

widualnie. Jednocześnie doprecyzowano przepis ustanawiający 

wymóg umieszczenia skierowania (lub zlecenia) na wykonanie 

szczególnie uzasadnionych ekspozycji medycznych, wraz z indy-

widualnym uzasadnieniem, w dokumentacji medycznej pacjen-

ta. Ponadto, w  ramach nowelizacji zrezygnowano z  przepisów 

zamieszczonych w  dotychczasowym art. 33b ust. 1 i  2 ustawy 

określających uprawnienia do wydawania skierowań na leczenie 

z  wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz do pod-

jęcia i  ustalania zakresu leczenia lub odstąpienia od leczenia, 

jako wykraczających poza zakres przedmiotowy ustawy – Prawo 

atomowe.

W przypadku przepisów o optymalizacji, wprowadzane zmia-

ny mają – co do zasady – charakter redakcyjny. Mając na wzglę-

dzie, że badania wykonywane w  sposób wadliwy z  założenia 

są niedopuszczalne, w  przepisie dotyczącym sposobu, w  jaki 

optymalizacja jest realizowana, zrezygnowano z  określenia, 

że polega ona również na ograniczeniu do  minimum badań 

wadliwie wykonanych. W  przepisie odnoszącym się do opty-

malizacji w  radioterapii podkreślono, że planowanie i  zlecanie 

dawki terapeutycznej, mające na celu ochronę zdrowych narzą-

dów i  tkanek, ma charakter indywidualny. Ponadto, w związku 

z określonym w nowej dyrektywie BSS wymogiem optymalizacji 

ochrony radiologicznej także w obszarze medycyny nuklearnej, 

nowelizacja dodaje przepis ustanawiający jednoznaczny wymóg 

optymalizacji także w przypadku leczenia za pomocą produktów 

radiofarmaceutycznych. 
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3.3. Szczególna ochrona kobiet i osób 
poniżej 16. roku życia (art. 33e)

Wymóg szczególnej ochrony przed promieniowaniem jonizują-

cym określonych kategorii osób nie jest na gruncie ustawy – Pra-

wo atomowe nowy. Przepisy ustanawiające szczególny poziom 

ochrony kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży, kobiet kar-

miących piersią, dzieci oraz opiekunów oraz osób z  otoczenia 

i rodzin pacjentów poddawanych terapii przy użyciu produktów 

radiofarmaceutycznych zostały doprecyzowane i  uzupełnione 

o regulacje wynikające wyraźnie z przepisów nowej dyrektywy. 

Ustawa posługuje się określeniem osoby  poniżej 16. roku życia, 

co pozwala uniknąć wątpliwości wyłaniających się na tle dotych-

czas stosowanego w  ustawie nieprecyzyjnego terminu dzieci. 

Nowelizacja przewiduje ponadto, że szczególnej ochronie pod-

legają również opiekunowie osób poddawanych leczeniu za po-

mocą zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego wpro-

wadzanych na stałe do organizmu (a nie tylko opiekunowie osób 

poddanych leczeniu za pomocą produktów radiofarmaceutycz-

nych). W ramach nowelizacji dodano nowe przepisy szczegóło-

we określające sposób ochrony przed promieniowaniem ww. 

kategorii osób. Treść tych regulacji wynika bezpośrednio z prze-

pisów dyrektywy BSS. W tej grupie przepisów należy wymienić 

przepis ustanawiający obowiązek lekarza kierującego oraz leka-

rza prowadzącego uzyskania od kobiety poddawanej ekspozycji 

medycznej informacji, czy jest ona w ciąży lub czy karmi piersią, 

chyba że nie jest to istotne z punktu widzenia zastosowanej me-

dycznej procedury radiologicznej (art. 33e ust. 2 ustawy – Prawo 

atomowe). W przypadku ekspozycji medycznej z zakresu radio-

terapii, leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych 

lub radiologii zabiegowej na lekarza prowadzącego nakłada się 

ponadto obowiązek upewnienia się, czy kobieta poddawana 

ekspozycji jest w  ciąży (również  i  w tym wypadku obowiązek 

ten jest wyłączany, jeżeli nie jest to istotne z punktu widzenia 

stosowanej procedury). Przepisy znowelizowanej ustawy pre-

cyzują, że w przypadku ciąży należy zwrócić szczególną uwagę 

na uzasadnienie i optymalizację oraz wskazania medyczne, przy 

czym uwzględnia się przy tym w  sposób szczególny zarówno 

kobietę, jak  i nienarodzone dziecko, a ponadto medyczne pro-

cedury radiologiczne obejmujące obszar brzucha lub miednicy 

lub też – w  przypadku medycyny nuklearnej – mogące prowa-

dzić do otrzymania przez dziecko dawki przekraczającej 5 mSv. 

W  związku z  tym ostatnim wymaganiem jednostka ochrony 

zdrowia jest zobowiązana do przeprowadzenia dla nienarodzo-

nego dziecka oceny dawki lub weryfikacji zaaplikowanej aktyw-

ności. W przypadku procedur medycyny nuklearnej wykonywa-

nych w  stosunku do  kobiety karmiącej piersią znowelizowana 

ustawa – zgodnie z BSS – wymaga zwrócenia szczególnej uwagi 

nie tylko na uzasadnienie i optymalizację, ale również na pilność 

przeprowadzenia ekspozycji, z  uwzględnieniem także nienaro-

dzonego dziecka. Z uwagi na wymóg określony w art. 62 ust. 4 

dyrektywy BSS ustawa nakłada na jednostki ochrony zdrowia 

obowiązek udostępniania w  ich pomieszczeniach, w  miejscach 

publicznie dostępnych, informacji o szczególnej ochronie pod-

dawanych ekspozycjom medycznym kobiet w  wieku rozrod-

czym, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Nowe regulacje 

przewidują (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 dyrektywy), 

iż  szczególna ochrona dotycząca opiekunów polega również 

na  ustanowieniu i  stosowaniu ograniczników dawek (w formie 

indywidualnych dawek skutecznych lub równoważnych). Regu-

lacja ustawowa określająca szczególną ochronę kobiet, osób 

w  wieku do 16. roku życia oraz opiekunów i  osób z  otoczenia 

i rodziny pacjentów zostanie uzupełniona w ramach przepisów 

wykonawczych określających szczegółowe wymagania w  tym 

zakresie, z  uwzględnieniem m.in. praktycznych aspektów me-

dycznych procedur radiologicznych i konieczności zapewnienia 

wysokiej jakości udzielanych świadczeń. 

3.4. Podstawy wykonywania ekspozycji 
medycznej. Szczegółowa medyczna 

procedura radiologiczna (art. 33f)

Istotną nowością przewidzianą w ramach nowelizacji jest prze-

pis określający ogólną podstawę wykonywania badań diagno-

stycznych, zabiegów i leczenia z wykorzystaniem promieniowa-

nia jonizującego, a zatem każdej ekspozycji medycznej. Zgodnie 

z ustawą, podstawą wykonania ekspozycji medycznej w  jedno-

stce ochrony zdrowia jest opracowana w  tej jednostce szcze-

gółowa medyczna procedura radiologiczna. O ile w dotychcza-

sowym stanie prawnym jednostka ochrony zdrowia (zgodnie 

z  art. 33g ust. 6 ustawy) była zobowiązana do opracowania 

tzw. udokumentowanych roboczych procedur postępowania 

na  podstawie procedur wzorcowych opracowanych przez po-

wołane do tego komisje, tak po nowelizacji jednostka tworząc 

procedurę szczegółową w celu określenia podstawy wykonania 

ekspozycji medycznej, nie będzie ograniczona treścią właściwej 

procedury wzorcowej. Nowelizacja określa jedynie wymagane 

elementy procedury szczegółowej, zaliczając do nich opis postę-

powania, z uwzględnieniem stosowanego w jednostce sprzętu 

radiologicznego i kategorii osób poddawanych w tej jednostce 

ekspozycjom medycznym, informacje o  wyniku zastosowania 

danej procedury (obejmujące informacje w zakresie narażenia), 

a także inne informacje o sposobie wykonania badania, zabiegu 

lub leczenia. Jednocześnie przewidziano przepis ustanawiający 

obligatoryjną ocenę poprawności i  aktualności stosowanych 

w jednostce procedur szczegółowych. Ocena taka będzie mogła 

być przeprowadzana w ramach audytów klinicznych (także we-

wnętrznych).

3.5. Diagnostyczne poziomy 
referencyjne (art. 33g)

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wykonywanie w  jednost-

ce ochrony zdrowia ekspozycji medycznych w  zakresie badań 
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rentgenodiagnostycznych oraz badań diagnostycznych z  za-

kresu radiologii zabiegowej oraz z  zakresu medycyny nuklear-

nej wiązać się będzie z  obowiązkiem stosowania diagnostycz-

nych poziomów referencyjnych. Zostały one zdefiniowane 

(art.  3  pkt  6a) jako poziom dawki w  rentgenodiagnostyce i  w  ra-

diologii zabiegowej lub, w  przypadku produktów radiofarmaceu-

tycznych, poziom aktywności tych produktów w odniesieniu do ty-

powych badań diagnostycznych i  zabiegów, którym poddawani są 

pacjenci o standardowej budowie ciała lub które przeprowadzane są 

na standardowych fantomach w odniesieniu do szeroko określonych 

kategorii sprzętu. Należy zwrócić uwagę, że  ustanowienie po-

wyższego obowiązku wynika z art. 56 ust. 2 dyrektywy Euratom. 

Diagnostyczne poziomy referencyjne będą określane przez 

ministra zdrowia w  drodze rozporządzenia, a  co istotne – dla 

weryfikacji ich aktualności – podlegać będą także regularnym 

(nie rzadziej niż co 5 lat) przeglądom. Przeprowadzanie takich 

przeglądów zostało powierzone Krajowemu Centrum Ochrony 

Radiologicznej w Ochronie Zdrowia ( jako nowe zadanie ustawo-

we jednostki). W tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż dla umoż-

liwienia skutecznego wykonania tego zadania, zgodnie z innymi 

przepisami nowelizacji, na Krajowe Centrum został nałożony 

obowiązek prowadzenia Centralnego Rejestru Danych o Ekspo-

zycjach Medycznych, zawierającego kompleksowe informacje 

o ekspozycjach medycznych, w tym dane o  liczbie zastosowań 

poszczególnych medycznych procedur radiologicznych oraz 

o  wielkości narażenia związanego z  ich stosowaniem. Co  wię-

cej, ww. rejestr będzie prowadzony m.in. w  oparciu o  raporty 

z  audytów klinicznych wewnętrznych i  zewnętrznych, których 

treść (określona rozporządzeniem) będzie musiała uwzględniać 

również konieczność weryfikacji diagnostycznych poziomów re-

ferencyjnych. 

3.6. Osoby biorące udział w realizacji 
procedur szczegółowych. Uprawnienia 
i odpowiedzialność (art. 33h – art. 33i)

3.6.1. Lekarze kierujący i lekarze prowadzący

W ramach nowelizacji Prawa atomowego określono osoby od-

powiedzialne za realizację procedur szczegółowych związanych 

z  ekspozycją medyczną oraz  doprecyzowano zakres tej odpo-

wiedzialności. Ustawa nowelizująca, opierając się na przedmio-

towym zakresie odpowiedzialności klinicznej wynikającym z  dy-

rektywy, określiła katalog zadań lekarzy kierujących i  lekarzy 

prowadzących zdefiniowanych w  ustawie odpowiednio jako 

lekarz, lekarz dentysta lub inna osoba upoważniona do kierowa-

nia osób na medyczne procedury radiologiczne (lekarz kierują-

cy) oraz jako lekarz, lekarz dentysta lub inna osoba upoważniona 

do przyjęcia odpowiedzialności za poddanie pacjenta ekspozycji 

medycznej (lekarz prowadzący). Zadania lekarzy kierujących i le-

karzy prowadzących (w  powyższym rozumieniu), wykonywane 

przez lekarzy w zakresie zgodnym z uprawnieniami przyznanymi 

im na podstawie przepisów odrębnych, polegają na uzasadnie-

niu ekspozycji medycznej, optymalizacji dawek, klinicznej oce-

nie wyniku badania lub zabiegu albo efektu terapeutycznego, 

przekazywaniu informacji i  dokumentacji radiologicznej innym 

zaangażowanym lekarzom, a w razie potrzeby także na współ-

pracy z innymi specjalistami i personelem (w zakresie aspektów 

praktycznych). W  przypadku badania lub leczenia za  pomocą 

izotopów promieniotwórczych odpowiedzialność ta obejmuje 

również udzielanie informacji o zagrożeniach związanych z pro-

mieniowaniem jonizującym (a także przekazywanie stosownych 

pisemnych instrukcji). W  dalszych przepisach odnoszących się 

do kwestii odpowiedzialności lekarzy podkreślono aspekt odpo-

wiedzialności lekarza kierującego za poprawność uzasadnienia 

skierowania. Dodatkowo,  na lekarza prowadzącego radiote-

rapię lub leczenie za pomocą produktów radiofarmaceutycz-

nych nałożono obowiązek poinformowania lekarza kierującego 

o przebiegu zakończonego leczenia. Lekarz prowadzący został 

ponadto zobowiązany do zapewnienia otrzymania przez pacjen-

ta ( jego przedstawiciela ustawowego lub osobę przez niego 

upoważnioną), a także przez opiekuna odpowiednich informacji 

o  korzyściach i  zagrożeniach związanych z  narażeniem na pro-

mieniowanie jonizujące. 

3.6.2. Fizycy medyczni 

Istotna rola, jaką dyrektywa BSS przyznaje ekspertom fizyki 

medycznej (medical  physics  experts) znalazła odzwierciedlenie 

w nowych przepisach ustawowych, w szczególności przez okre-

ślenie w  ustawie zadań wymagających specjalistycznej wiedzy 

z zakresu fizyki medycznej oraz wskazaniu kategorii osób, któ-

rym zadania te zostają powierzane (specjaliści w dziedzinie fizy-

ki medycznej, fizycy medyczni w określonym zakresie). Zgodnie 

z  postanowieniami dyrektywy katalog ustawowych zadań wy-

magających wiedzy z  zakresu fizyki medycznej obejmuje opty-

malizację ochrony radiologicznej, definiowanie kryteriów jako-

ści oraz  przygotowywanie specyfikacji technicznych urządzeń 

radiologicznych (oraz urządzeń pomocniczych), a także analizę 

zdarzeń obejmujących (także  potencjalnie) ekspozycje nieza-

mierzone i  narażenia przypadkowe. Najszerszy zakres zadań 

z zakresu fizyki medycznej przewiduje się w przypadku radiote-

rapii, gdzie poza wyżej wymienionymi obejmuje on także udział 

w  procedurze napromieniania pacjenta (na wniosek lekarza 

lub operatora urządzenia do  napromieniania). Osoba pełniąca 

w  jednostce ochrony zdrowia funkcję kierownika zespołu spe-

cjalistów w dziedzinie fizyki medycznej dodatkowo odpowiada 

za  planowanie leczenia w  tej jednostce. Jeżeli chodzi o  osoby 

uprawnione do  wykonywania powyższych zadań, to z  jednej 

strony możemy mówić o pełnych uprawnieniach pozwalających 

na wykonywanie zadań z  zakresu fizyki medycznej we  wszyst-

kich dziedzinach związanych ze  stosowaniem promieniowania 

jonizującego. Takie uprawnienia zostały przyznane specjalistom 

w  dziedzinie fizyki medycznej, tj. osobom, które na podstawie 
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przepisów odrębnych uzyskały tytuł specjalisty w  dziedzinie 

fizyki medycznej. Z  drugiej strony, uprawnienie do  wykonywa-

nia takich zadań może ograniczać się do ich wykonywania tylko 

w określonej dziedzinie, a mianowicie tylko w zakresie medycyny 

nuklearnej lub tylko w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii 

zabiegowej. W  tym węższym zakresie uprawnienie to zostało 

przyznane odpowiednio fizykom medycznym w zakresie medycyny 

nuklearnej oraz fizykom medycznym w zakresie rentgenodiagnosty-

ki i radiologii zabiegowej (w rozumieniu tych terminów przyjętym 

na gruncie ustawy). Rozwiązanie polegające na dopuszczeniu – 

w dziedzinach innych niż radioterapia – do wykonywania zadań 

wymagających wiedzy z  zakresu fizyki medycznej także osób 

innych niż specjaliści w  dziedzinie fizyki medycznej pozwoli na 

spełnienie w tym zakresie wymagań dyrektywy BSS związanych 

z wymaganiami zaangażowania ekspertów fizyki medycznej tak-

że poza radioterapią, tj. w obszarze medycyny nuklearnej, radio-

logii zabiegowej i rentgenodiagnostyki. Rozwiązanie to okazało 

się przy tym niezbędne z uwagi na brak adekwatnej do potrzeb 

(w tym do liczby jednostek ochrony zdrowia stosujących promie-

niowanie jonizujące) liczby osób, które uzyskały tytuł specjalisty 

w  dziedzinie fizyki medycznej. Możliwość wykonywania zadań 

wymagających wiedzy z zakresu fizyki medycznej przez osoby, 

które nie legitymują się tytułem specjalisty w  dziedzinie fizyki 

medycznej, została przez nowelizowane przepisy uzależniona 

od spełnienia warunków dotyczących wykształcenia (dla speł-

nienia warunku konieczne jest ukończenie studiów na  jednym 

z następujących kierunków: fizyka, biofizyka, fizyka medyczna, 

fizyka techniczna oraz inżynieria biomedyczna) oraz zawodowe-

go doświadczenia (wymaga się wykonywania czynności w odpo-

wiedniej dziedzinie przez nie krócej niż 2 lata w okresie ostatnich 

trzech lat). Dla zapewnienia odpowiedniego przygotowania 

do  pełnienia roli fizyka  medycznego w  odpowiednim zakresie 

w ustawie przewidziano, że wykonywanie zadań z zakresu fizy-

ki medycznej będzie dodatkowo warunkowane ukończeniem 

odpowiedniego kursu, realizowanego na  podstawie programu 

opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplo-

mowego. Osoby, które rozpoczęły kształcenie specjalizacyjne 

w dziedzinie fizyki medycznej na podstawie przepisów o specja-

lizacjach (ale jeszcze go nie ukończyły), zamiast kursu w oparciu 

o program CMPKP będą mogły spełnić ten warunek przez ukoń-

czenie właściwych modułów (tj. modułu ogólnego i odpowied-

niego dla dziedziny modułu przedmiotowego) w ramach odby-

wanej specjalizacji.

3.7. Urządzenia radiologiczne – obowiązki 
jednostek, wymagania dla sprzętu, kontrola 

parametrów fizycznych (art. 33j-33l)

Regulacja ustawowa dotycząca urządzeń radiologicznych sto-

sowanych do celów medycznych została w  znowelizowanej 

ustawie istotnie poszerzona. Regulacja ta nie ogranicza się 

tylko – jak dotychczas – do przepisów określających kontrolę 

parametrów fizycznych takich urządzeń, ale obejmuje również 

unormowania określające pewne wymagania funkcjonalne dla 

urządzeń wykorzystywanych do  poszczególnych zastosowań 

medycznych, takich jak fluoroskopia, radiologia zabiegowa, to-

mografia komputerowa oraz teleradioterapia. Ponadto, noweli-

zacja ustanawia obowiązek prowadzenia przez jednostki ochro-

ny zdrowia ewidencji posiadanych urządzeń radiologicznych. 

Wśród określonych przez nowelizację wymagań funkcjonalnych 

sprzętu radiologicznego, można wymienić m.in.  wymaganie, 

aby posiadał on urządzenie lub funkcję informującą personel 

o  ilości promieniowania jonizującego wytwarzanego podczas 

wykonywania medycznej procedury radiologicznej (radiologia 

zabiegowa), czy też wymaganie, aby sprzęt posiadał urządzenie 

lub funkcję informującą lekarza prowadzącego o odpowiednich 

parametrach pozwalających oszacować dawkę, którą otrzy-

mał pacjent (radiologia  zabiegowa, tomografia komputerowa, 

sprzęt stosowany do celów planowania, prowadzenia i  weryfi-

kacji leczenia). Zauważyć  należy, że wprowadzenie w  ustawie 

ww. wymagań dla sprzętu radiologicznego jest związane z wdro-

żeniem art. 60 ust. 3 dyrektywy. Nowelizacja wyznacza przy tym 

jednostkom ochrony zdrowia dwuletni termin na dostosowanie 

się do wymagań w zakresie posiadanego sprzętu radiologiczne-

go. Z kolei art. 60 ust. 1 dyrektywy stanowi podstawę nałożenia 

na jednostki ochrony zdrowia obowiązku prowadzenia ewidencji 

urządzeń radiologicznych, co znalazło wyraz w określeniu takie-

go obowiązku w art. 33j ustawy w brzmieniu nadanym noweli-

zacją. W  ramach tego rozwiązania dla zapewnienia spójności 

informacji gromadzonych o  sprzęcie radiologicznym zapewnia 

się, aby zakres informacji objętych ewidencjami urządzeń radio-

logicznych prowadzonymi w  jednostkach ochrony zdrowia był 

zgodny z zakresem informacji o takich urządzeniach zawartych 

w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych prowadzonej przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto, w przypadku zmia-

ny w wewnętrznej ewidencji urządzeń, jednostka ochrony zdro-

wia będzie zobligowana do poinformowania o dokonaniu takiej 

zmiany – w terminie 14 dni – organu, który wydał zezwolenie na 

wykonywanie działalności związanej z narażeniem.

Uregulowania w  zakresie kontroli parametrów fizycznych 

urządzeń radiologicznych zamieszczone w dotychczas obowią-

zującej ustawie zostały – co do zasady – utrzymane, tzn. uregulo-

wania te oparto na rozwiązaniach dotychczasowych, przy czym 

niektóre z  regulacji zostały doprecyzowane lub uzupełnione. 

Ustawa w sposób jednoznaczny formułuje obowiązek przepro-

wadzania kontroli parametrów fizycznych nie tylko urządzeń 

radiologicznych, ale i  urządzeń pomocniczych. Nowością jest 

wprowadzenie wyraźnego ustawowego zakazu stosowania 

urządzeń w przypadku, gdy testów nie wykonano, uzyskane wy-

niki są negatywne (dopuszczalne odchylenia zostały przekroczo-

ne), a także w przypadkach, gdy testy nie zostały przeprowadzo-

ne z wymaganą prawnie częstotliwością. Warto zwrócić uwagę 

na dodanie przesłanek niedopuszczalności stosowania urządzeń 

radiologicznych (i  pomocniczych) w  przypadku negatywnych 
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wyników testów lub  naruszenia przepisów określających czę-

stotliwość ich wykonywania także w  odniesieniu do  urządzeń 

stosowanych w  badaniach przesiewowych oraz urządzeń sto-

sowanych do wykonywania ekspozycji związanych z narażeniem 

w  celu obrazowania pozamedycznego. Jest to konsekwencja 

wprowadzenia w  ustawie możliwości wydania przez ministra 

zdrowia odrębnych przepisów wykonawczych określających 

zakres i  częstotliwość wykonywania kontroli parametrów fi-

zycznych urządzeń radiologicznych stosowanych w  badaniach 

przesiewowych lub w obrazowaniu pozamedycznym. Noweliza-

cja dopuszcza wyjątek od zakazu stosowania urządzenia radio-

logicznego (urządzenia pomocniczego), dla  którego uzyskany 

wynik testu jest negatywny, jeżeli wynik ten dotyczy tylko nie-

których parametrów urządzenia, wpływając na określone za-

stosowanie kliniczne. W zakresie pozostałych parametrów urzą-

dzenie jest zatem sprawne i może być stosowane w określonych 

zastosowaniach klinicznych, bez szkody dla bezpieczeństwa 

radiologicznego pacjentów. W  ramach nowelizacji utrzymano 

dotychczasowy podmiotowy zakres uprawnień do  wykonywa-

nia ww. kontroli (testów eksploatacyjnych i  specjalistycznych) 

przez przyznanie takich uprawnień podmiotom akredytowanym 

oraz specjalistom w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalistom 

w dziedzinie inżynierii medycznej. Prawo do wykonywania tego 

rodzaju testów przysługiwać będzie ponadto zatrudnionym 

w jednostce osobom upoważnionym do obsługi urządzeń radio-

logicznych, przy czym wykonywanie ww. testów przez te osoby 

może się odbywać tylko pod nadzorem specjalisty w dziedzinie 

fizyki medycznej lub inżynierii medycznej. Należy zauważyć, że 

przyznane specjalistom w dziedzinie fizyki medycznej lub inży-

nierii medycznej oraz osobom upoważnionym do obsługi urzą-

dzeń radiologicznych (pod nadzorem specjalistów) uprawnienie 

do  wykonywania testów nie ma charakteru bezwzględnego 

i jest dopuszczalne tylko po spełnieniu przez jednostkę ochrony 

zdrowia ustawowych warunków. Po pierwsze, jednostka jest zo-

bowiązana zapewnić spójność pomiarową, po drugie zaś powin-

na przeprowadzić udokumentowane badania, polegające na wy-

konaniu testów dla wszystkich rodzajów posiadanych urządzeń 

(w pełnym zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów wy-

konawczych) oraz porównaniu uzyskanych wyników z wynikami 

testów uzyskanymi na tych samych urządzeniach przez specja-

listów z  innej  jednostki ochrony zdrowia (nie  rzadziej niż raz 

na cztery lata). Nowelizacja  nie  wprowadza znaczących zmian 

w zakresie testów odbiorczych i testów podstawowych, których 

treść została jedynie uproszczona. Nowością na gruncie ustawy 

– Prawo atomowe są natomiast przepisy nakładające obowią-

zek wzorcowania lub  sprawdzania wyposażenia pomiarowego 

używanego do wykonania testów (w związku z potrzebą zagwa-

rantowania wiarygodności przeprowadzanych testów) oraz ich 

dokumentowania w postaci sporządzania protokołów wyników 

testów. Zgodnie ze  znowelizowanymi przepisami, informacje 

o  negatywnych wynikach testów będą obligatoryjnie przeka-

zywane organom, które wydały zgodę na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych z  wykorzystaniem promieniowania jonizującego. 

W konsekwencji właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitar-

nej będą na bieżąco dysponowały informacjami o negatywnych 

wynikach testów urządzeń radiologicznych, a zatem informacja-

mi pośrednio wpływającymi na poziom bezpieczeństwa pacjen-

tów, będącego przedmiotem kontroli tych organów. Testy z za-

kresu kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych 

i  urządzeń pomocniczych, ich zakres i  częstotliwość przepro-

wadzania oraz dopuszczalne odchylenia badanych fizycznych 

parametrów urządzeń pozostaną przedmiotem przepisów wy-

konawczych do ustawy, przy czym zgodnie z nowelizacją będzie 

to aktualnie samodzielne rozporządzenie (dotychczas regulacja 

ta była elementem przepisów rozporządzenia w sprawie warun-

ków bezpiecznego promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej). Warto zauważyć, że minister 

zdrowia otrzymał upoważnienie nie tylko do wydania obligato-

ryjnego, ogólnego rozporządzenia dotyczącego testów eksplo-

atacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, 

ale został także wyposażony w  możliwość określenia zakresu 

testów, ich dopuszczalnych odchyleń oraz częstotliwości wyko-

nywania kontroli w odniesieniu do urządzeń stosowanych w ba-

daniach przesiewowych oraz urządzeń stosowanych do wykony-

wania ekspozycji związanych z narażeniem w celu obrazowania 

pozamedycznego. Mając na względzie, że w przypadku tych za-

stosowań urządzeń radiologicznych, ekspozycjom medycznym 

poddawane są osoby zdrowe, minister zdrowia będzie miał moż-

liwość określenia wyższych niż ogólne wymagań dla urządzeń 

stosowanych w tych celach.

3.8. Ekspozycje niezamierzone 
i narażenia przypadkowe (art. 33m)

Wymogi nowej dyrektywy BSS w zakresie ekspozycji niezamie-

rzonych i  narażeń przypadkowych spowodowały konieczność 

znacznego rozbudowania w tym względzie regulacji krajowych. 

W szczególności do ustawy wprowadzono pojęcia ekspozycji nie-

zamierzonej oraz narażenia przypadkowego, przez które rozumie 

się odpowiednio ekspozycję medyczną, która w znaczącym stop-

niu różni się od ekspozycji medycznej przewidzianej dla danego celu 

(ekspozycja niezamierzona) oraz narażenie w  wyniku wypadku 

osób innych niż członkowie ekip awaryjnych (narażenie przypad-

kowe). Z jednej strony, na jednostki ochrony zdrowia udzielające 

świadczeń zdrowotnych we wszystkich dziedzinach związanych 

ze stosowaniem promieniowania jonizującego w ramach progra-

mu zapewnienia jakości nakłada się obowiązek podejmowania 

działań minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia 

i  skalę ekspozycji niezamierzonych i  narażeń przypadkowych 

oraz obowiązek wdrożenia wewnętrznego systemu rejestracji 

i analizy tego rodzaju ekspozycji (także o charakterze potencjal-

nym), a z drugiej strony określa się ustawową procedurę postę-

powania na wypadek wystąpienia takiego zdarzenia.
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ZAPRASZAMY DO NAS!

jakość która wyróżniajakość która wyróżnia
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3.8.1. Program zapewnienia jakości (art. 7 ust. 2b)

Wdrożenie programu zapewnienia jakości jest ogólnym obo-

wiązkiem jednostek organizacyjnych wykonujących działalność 

wymagającą zezwolenia. Warto podkreślić, że ustawa nowelizu-

jąca posługuje się wyłącznie pojęciem program zapewnienia jako-

ści, rezygnując z używania terminu system zarządzania jakością. 

W ramach nowelizacji doprecyzowane zostały elementy takiego 

programu w  jednostkach ochrony zdrowia. Wśród  obligatoryj-

nych jego elementów wymienia się systematyczne planowane 

i  wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony 

radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym 

w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa i skali ekspozy-

cji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych oraz wdrożenie 

wewnętrznego systemu rejestracji i  analizy zdarzeń obejmują-

cych (także potencjalnie) ekspozycje niezamierzone lub nara-

żenia przypadkowe. Program zapewnienia jakości w  jednostce 

ochrony zdrowia udzielającej świadczeń z  zakresu radioterapii 

obejmować będzie także ocenę ryzyka wystąpienia tego rodzaju 

ekspozycji lub narażeń.

3.8.2. Postępowanie w przypadku wystąpienia 
w jednostce ochrony zdrowia ekspozycji 
niezamierzonej lub narażenia przypadkowego 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, wystąpienie w jedno-

stce ochrony zdrowia ekspozycji niezamierzonej lub narażenia 

przypadkowego skutkuje koniecznością niezwłocznego podję-

cia przez jednostkę ochrony zdrowia określonych działań. Jed-

nostka jest zatem zobligowana do zakwalifikowania zdarzenia 

do właściwej kategorii ekspozycji niezamierzonej lub narażenia 

przypadkowego oraz przeprowadzenia postępowania wyja-

śniającego, którego celem jest ustalenie przyczyn i  okoliczno-

ści wystąpienia tego zdarzenia. Niezależnie od tego jednostka, 

w  której doszło do ekspozycji niezamierzonej lub  narażenia 

przypadkowego, ma  obowiązek przekazania pisemnej infor-

macji o tym zdarzeniu oraz kategorii, do której zostało ono za-

kwalifikowane do właściwego konsultanta wojewódzkiego lub 

krajowego oraz do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej 

w  Ochronie Zdrowia. Rolą  konsultanta, któremu przekazano 

informację o  wystąpieniu zdarzenia, będzie niezwłoczne zwe-

ryfikowanie prawidłowości jego kwalifikacji do  odpowiedniej 

kategorii, a w przypadku stwierdzenia, że zdarzenie jest istotne 

z punktu widzenia ochrony radiologicznej – niezwłoczne złoże-

nie do ministra zdrowia wniosku o powołanie komisji do zbada-

nia okoliczności i przyczyn zdarzenia, którą to komisję minister 

powołuje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku w tym przedmio-

cie. Wyjaśnianie przyczyn oraz okoliczności wystąpienia zdarzeń 

będzie się zatem odbywać dwutorowo. Z  jednej strony będzie 

to przedmiotem wewnętrznego, przeprowadzanego w  jedno-

stce postępowania wyjaśniającego (którego wyniki w  ciągu 30 

dni od jego zakończenia zostaną przedłożone konsultantowi 

lub powołanej na jego wniosek komisji). Z  drugiej strony, do 

wyjaśnienia zdarzenia zostaną zaangażowani konsultant (kra-

jowy lub wojewódzki), a w przypadkach o charakterze istotnym 

z  punktu widzenia ochrony radiologicznej – powołana przez 

ministra zdrowia – komisja o  ustawowo określonym składzie. 

Do  zadań konsultanta lub komisji będzie należało ostateczne 

ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia, poprzedzone wery-

fikacją prawidłowości wewnętrznych działań jednostki ochrony 

zdrowia, podjętych w postępowaniu wyjaśniającym. Ostateczne 

ustalenia zostaną przekazane do Krajowego Centrum Ochrony 

Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. W oparciu o powyższe usta-

lenia, Krajowe Centrum będzie publikowało informacje dotyczą-

ce ochrony przed promieniowaniem jonizującym stosowanym 

do celów medycznych. Celem i  uzasadnieniem uregulowania – 

w ramach znowelizowanych przepisów – szczegółowego postę-

powania w  przypadku wystąpienia ekspozycji niezamierzonej 

lub  narażenia przypadkowego jest ograniczenie do minimum 

ryzyka wystąpienia podobnych ekspozycji zgodnie z art. 63 dy-

rektywy BSS. Szczegółowe kwestie dotyczące ekspozycji nieza-

mierzonych i narażeń przypadkowych, takie jak: określenie ka-

tegorii takich zdarzeń, kryteria ich kwalifikowania czy działania, 

jakie powinna podjąć jednostka ochrony zdrowia w  zależności 

od kategorii, do której zdarzenie zostało zakwalifikowane, będą 

przedmiotem przepisów wykonawczych. Do wydania takich 

przepisów został upoważniony minister zdrowia. 

3.8.3. Centralny Rejestr Ekspozycji 
Niezamierzonych i Narażeń Przypadkowych

Zgodnie z  przepisami nowelizacji dotyczącymi ekspozycji nie-

zamierzonych i  narażeń przypadkowych utworzony zostanie 

specjalny centralny rejestr, który obejmować będzie informacje 

na temat takich ekspozycji i  narażeń. Podstawą prowadzenia 

rejestru będą informacje jednostek ochrony zdrowia o każdym 

przypadku wystąpienia zdarzenia zakwalifikowanego jako eks-

pozycja niezamierzona lub narażenie przypadkowe, niezależnie 

od kategorii, do jakiej zostanie ono zaliczone. Rejestr będzie 

prowadzony przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej 

w Ochronie Zdrowia, przy zapewnieniu jawności rejestru. Usta-

wa wyłącza z  zasady jawności jedynie dane, które umożliwiają 

identyfikację jednostki ochrony zdrowia, w  której doszło do 

ekspozycji o  charakterze niezamierzonym lub  przypadkowym. 

Zakres informacji objętych rejestrem zostanie również doprecy-

zowany w rozporządzeniu ministra zdrowia. 

3.9. Podnoszenie kwalifikacji z zakresu 
ochrony radiologicznej pacjenta (art. 33n)

Nowelizacja ustawy – Prawo atomowe w dość znaczący sposób 

modyfikuje regulacje odnoszące się do podnoszenia kwalifika-

cji zawodowych z  zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, tj. 

obowiązku nałożonego na wszystkie osoby wykonujące badania 



Inżynier i Fizyk Medyczny         Suplement 2019          vol. 8

prawo atomowe

15

artykuł

diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z  zastosowaniem promie-

niowania jonizującego. Nowością jest umożliwienie podnosze-

nia kwalifikacji zawodowych w tym zakresie w ramach modelu 

tzw. punktów szkoleniowych i jednoczesne zapewnienie możli-

wości zdobywania takich punktów nie tylko poprzez szkolenie 

w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, ale także poprzez 

inne szkolenia z  szeroko rozumianej tematyki medycznych za-

stosowań promieniowania jonizującego (np. w  zakresie badań 

parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych), a  nawet 

poprzez inne formy podnoszenia kwalifikacji, takie jak udział 

w  kongresach naukowych oraz zjazdach, konferencjach lub 

sympozjach o  podobnym charakterze, w  tym także polegają-

cych na przedstawieniu podczas takich wydarzeń wykładów 

lub wystąpień. W  konsekwencji, po wejściu w  życie noweliza-

cji, szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta sta-

nie się tylko jedną z dopuszczalnych form, w  jakich obowiązek 

podnoszenia kwalifikacji będzie mógł być spełniony. Na osoby 

zobowiązane do podnoszenia kwalifikacji ustawa nakłada obo-

wiązek uzyskania – w  ciągu kolejnych 5 lat – określonej liczby 

punktów szkoleniowych, a  jednocześnie przypisuje poszcze-

gólnym sposobom podnoszenia kwalifikacji określoną wartość 

punktową. Najwyższą liczbę punktów (20), a  jednocześnie wy-

starczającą dla spełnienia ustawowego obowiązku podnoszenia 

kwalifikacji z  ochrony radiologicznej pacjenta będzie można 

uzyskać za ukończenie szkolenia w  dziedzinie ochrony radio-

logicznej pacjenta. Warto wskazać, że zaproponowany system 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych w tym zakresie opiera się 

o  rozwiązanie przyjęte w  systemie doskonalenia zawodowego 

lekarzy i  lekarzy dentystów (tzw. punkty edukacyjne). W  no-

wych regulacjach utrzymano obowiązek rejestracji podmiotów 

uprawnionych do  prowadzenia szkoleń w  dziedzinie ochrony 

radiologicznej pacjenta w rejestrze prowadzonym przez Głów-

nego Inspektora Sanitarnego. Nowością jest jednoznaczne 

i precyzyjne określenie innych warunków, jakie powinny zostać 

spełnione przez podmioty przeprowadzające takie szkolenia. 

Organ prowadzący rejestr został uprawniony do  kontroli pod-

miotów wpisanych do  rejestru pod kątem spełnienia ww. wa-

runków, w  szczególności pod  kątem realizacji programu szko-

lenia i  kwalifikacji kadry dydaktycznej podmiotu szkolącego. 

Nowelizacja uzupełnia regulację ustawową także o  inne prze-

pisy o  charakterze proceduralnym (regulujących takie kwestie 

jak: zakres wniosku o  wpis do rejestru, udostępnianie danych 

z rejestru oraz jego aktualizacja, wydawanie zaświadczeń o wpi-

sie do rejestru). Zmiany przyjęte w ramach nowelizacji dotyczą 

także określenia konsekwencji, jakie wiążą się z niespełnieniem 

przez podmiot prowadzący szkolenia, określonych ustawowo 

warunków. W  takim przypadku przewidziano, że skutek w  po-

staci ewentualnego wykreślenia podmiotu z  rejestru zostanie 

poprzedzony wymogiem nakazania przez organ kontrolny (GIS) 

usunięcia w  wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień. 

Wykreślenie podmiotu z przedmiotowego rejestru może nastą-

pić tylko w  przypadku nieusunięcia uchybień w  wyznaczonym 

terminie, a ponadto w innych wyraźnie określonych sytuacjach 

(rażące naruszenie wymogów ustawowych, uniemożliwienie lub 

utrudnianie kontroli, zaprzestanie wykonywania działalności 

szkoleniowej). W związku z możliwością realizowania obowiąz-

ku podnoszenia kwalifikacji także poprzez inne szkolenia (inne 

niż w  dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta), również na 

podmioty prowadzące te inne szkolenia nałożono pewne obo-

wiązki. Zakres tych obowiązków jest jednak węższy i obejmuje 

tylko wymóg dysponowania odpowiednią kadrą dydaktyczną 

i  egzaminatorami oraz  właściwymi obiektami i  wyposażeniem. 

Podmioty prowadzące tzw. inne szkolenia nie  podlegają obo-

wiązkowi wpisu do  rejestru prowadzonego przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Ważną zmianą w  stosunku do aktu-

alnych regulacji ustawowych, za którą przemawiała potrzeba 

obniżenia zbyt wygórowanych wymagań związanych z przepro-

wadzaniem egzaminu na  zakończenie szkolenia w  dziedzinie 

ochrony radiologicznej pacjenta, jest – przewidziana w ramach 

nowelizacji – rezygnacja z  egzaminu przed komisją powołaną 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Po wejściu w  życie 

znowelizowanych przepisów wystarczający będzie egzamin we-

wnętrzny, tj. egzamin przeprowadzany przez  egzaminatorów 

podmiotu przeprowadzającego szkolenie. Szczegółowe kwestie 

dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych z ochrony ra-

diologicznej pacjenta, takie jak formy przeprowadzania szkoleń, 

ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej 

pacjenta oraz zakres tematyczny innych szkoleń, a także wzory 

dokumentów związanych z  ukończeniem ww.  szkoleń (certyfi-

kat, zaświadczenie) zostaną określone przez  ministra zdrowia 

w przepisach wykonawczych. 

3.10. Zgody na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych z wykorzystaniem  

promieniowania jonizującego (art. 33p-art. 33q)

Nowelizacja nie przynosi radykalnych zmian w zakresie formal-

nych podstaw prowadzenia działalności związanej z narażeniem, 

polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w  poszcze-

gólnych dziedzinach medycyny wykorzystujących promienio-

wanie jonizujące. Podstawą tą pozostaje, udzielana na wniosek, 

zgoda właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Spośród wprowadzanych poprzez nowelizację zmian warto 

wyróżnić m.in. uproszczenie opisu przedmiotu działalności ob-

jętych zgodami, co jest pośrednią konsekwencją zmiany treści 

– używanych na  gruncie ustawy – definicji pojęć radioterapia 

oraz medycyna nuklearna. W przypadku zgody wydawanej przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego jej przedmiotem jest radiote-

rapia i  leczenie za pomocą produktów radiofarmaceutycznych, 

natomiast w przypadku zgody wydawanej przez państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, zgodą jest objęta dzia-

łalność w  zakresie rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej 

oraz diagnostyki związanej z  podawaniem pacjentom produk-

tów radiofarmaceutycznych. Inne zmiany regulacji odnoszącej 
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się do problematyki zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

z  wykorzystaniem promieniowania jonizującego wiążą się z  jej 

uzupełnieniem o przepisy o charakterze ściśle proceduralnym. 

Część z  tych unormowań proceduralnych oparto o  przepisy, 

które  w  dotychczasowym stanie prawnym były usytuowane 

w aktach wykonawczych do ustawy, tj. w rozporządzeniach Mi-

nistra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla podmiotów 

ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności 

w poszczególnych dziedzinach. W ramach dodanych do ustawy 

przepisów proceduralnych potwierdzono charakter zgody na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z  wykorzystaniem promie-

niowania jonizującego jako decyzji administracyjnej oraz  okre-

ślono zawartość wniosku o wydanie takiej decyzji, dokumenty, 

jakie należy złożyć wraz z  wnioskiem oraz  obligatoryjne ele-

menty samej decyzji w  przedmiocie zgody. Należy zauważyć, 

że nie  uległ istotnym zmianom katalog warunków, od których 

zależy wydanie zgody, jakkolwiek – dla usunięcia ewentualnych 

wątpliwości – do  katalogu tego włączono warunek dotyczący 

obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności 

związanej z  narażeniem. Modyfikacji uległ również warunek 

odnoszący się do zapewnienia jakości w podmiocie wnioskują-

cym o  wydanie zgody. Dotychczasowy obowiązek posiadania 

systemu zarządzania jakością został zastąpiony wymaganiem 

wdrożenia programu zapewnienia jakością (ma to bezpośredni 

związek z faktem, że znowelizowana ustawa rezygnuje z używa-

nia terminu system zarządzania jakością). W  dalszym ciągu wy-

danie zgody będzie uzależnione od wydania opinii określonych 

konsultantów lub organów, przy czym nowelizacja precyzuje, 

że  każdorazowo wymagana będzie opinia pozytywna. W  przy-

padku zgody wydawanej przez  Głównego Inspektora Sanitar-

nego (na udzielanie świadczeń w zakresie radioterapii i leczenia 

za pomocą produktów radiofarmaceutycznych) konieczne będą 

pozytywne opinie właściwego konsultanta krajowego oraz pań-

stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W przypad-

ku, gdy właściwym do wydania zgody będzie Główny Inspektor 

Sanitarny Wojska Polskiego, niezbędna będzie ponadto pozy-

tywna opinia komendanta wojskowego ośrodka medycyny pre-

wencyjnej. W przypadku zgody wydawanej przez państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego (na udzielanie świad-

czeń w zakresie rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub 

diagnostyki związanej z  podawaniem pacjentom produktów 

radiofarmaceutycznych) wydanie zgody uzależnia się od  uzy-

skania m.in. pozytywnej opinii właściwego konsultanta woje-

wódzkiego. Istotną nowością, która – jak należy sądzić – pozwoli 

na zwiększenie efektywności postępowań administracyjnych 

w  przedmiocie wydania zgody, jest określenie maksymalnego 

terminu, w  jakim opinia powinna zostać wydana, niezależnie 

od tego, na  potrzeby jakiego postępowania jest wydawana. 

Dla  postępowań, których przedmiotem jest wydanie zgody 

w  zakresie radioterapii (lub terapeutycznej medycyny nuklear-

nej) określono 14-dniowy termin na wydanie koniecznych opinii. 

Dla postępowań prowadzonych w sprawach o udzielenie zgody 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodia-

gnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostycznej medycyny 

nuklearnej termin na wydanie wymaganej opinii określono na 21 

dni. W uzupełnieniu, warto podkreślić, że w ramach nowelizacji 

uporządkowano katalog przesłanek odmowy i cofnięcia zgody, 

eliminując tym samym wątpliwości wyłaniające się na gruncie 

aktualnych przepisów. Minister Zdrowia został upoważniony do 

wydania nowych rozporządzeń określających minimalne wyma-

gania, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzą-

ce działalność związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. W ramach tych 

aktów wykonawczych zostaną określone zarówno wymagania 

co do wyposażenia w urządzenia radiologiczne oraz urządzenia 

pomocnicze, jak  i co do personelu biorącego udział w wykony-

waniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiolo-

gicznych (z uwzględnieniem liczebności personelu i jego wyma-

ganych kwalifikacji). 

3.11. Krajowa Baza Urządzeń 
Radiologicznych (art. 33r)

W związku z wymaganiem dyrektywy BSS, aby wszelki medyczny 

sprzęt radiologiczny będący w użyciu był utrzymywany pod ści-

słym nadzorem w zakresie ochrony przed promieniowaniem (art. 

60 ust. 1 lit. a), w nowych regulacjach ustawowych utrzymano 

przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia przez Głównego In-

spektora Sanitarnego Krajowej Bazy Urządzeń Radiologicznych. 

Nowelizacja istotnie rozszerzyła i uszczegółowiła uregulowania 

dotyczące bazy urządzeń radiologicznych. W  szczególności – 

na poziomie ustawowym – określono katalog informacji, które 

będą mogły być przetwarzane w tej bazie. Będą to informacje 

o jednostkach ochrony zdrowia, będących stroną decyzji admini-

stracyjnych w przedmiocie zezwoleń na wykonywanie działalno-

ści związanej z narażeniem oraz w przedmiocie zgód na udziela-

nie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego (decyzji w sprawie wydania, zmiany albo cofnięcia 

takich zezwoleń lub zgód), a także o wszelkich urządzeniach ra-

diologicznych znajdujących się w  takich jednostkach, a  ponad-

to wskazanie urządzeń, których dotyczyły negatywne wyniki 

testów z  zakresu kontroli parametrów fizycznych. Oprócz in-

formacji o  urządzeniach radiologicznych Baza zawierać będzie 

informacje identyfikujące poszczególne jednostki ochrony zdro-

wia, szczegółowe informacje o  prowadzonej przez nie  działal-

ności (rodzaj, zakres, data podjęcia i zakończenia, rodzaj i adres 

pracowni), a  ponadto informacje dotyczące wydanych wobec 

tych jednostek decyzji administracyjnych w  przedmiocie ze-

zwolenia lub zgody. Baza powinna zatem pozwalać zarówno na 

ustalenie, jaki sprzęt radiologiczny znajduje się w danej jedno-

stce ochrony zdrowia, jak również ustalenie jednostki ochrony 

zdrowia, w  której znajduje się konkretne urządzenie radiolo-

giczne. Ustawa wskazuje, że administratorem danych objętych 

przedmiotową bazą będzie organ ją prowadzący, czyli Główny 



Inżynier i Fizyk Medyczny         Suplement 2019          vol. 8 17

reklama / advertisement prezentacja / presentation

FIGHT THE CANCER. 
PROTECT THE HEART.

Please find references at VisionRT.com/References.
©2019 Vision RT Ltd. All rights reserved. 

1016-0301  Issue 1.0

AlignRT is a 3D surface-tracking technology which 
ensures that the patient is in the proper position 
during treatment, helping to ensure accuracy and 
protect the heart of left-breast cancer patients.

THE RESULTS OF INADVERTENT HEART 
IRRADIATION ARE SERIOUS
“Exposure of the heart to ionizing radiation during 
radiotherapy for breast cancer increases the subsequent 
rate of ischemic heart disease.”1

AlignRT® 

Published Outcomes for 
Patient Heart Protection

Cardiac perfusion defects at 6 months 
as measured using SPECT* imaging

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

27% vs     0%

DIBH WITHOUT SGRT MAY NOT BE ENOUGH2 
Deep inspiration breath-hold (DIBH) alone may not be enough  
to prevent heart damage during left-breast radiation therapy. 

Studies show that

• Breath-hold without guidance is not always reproducible3

• Traditional approaches lead to large positional variations4

• Breathing control systems can be invasive for patients5

The only SGRT system with long-term data showing avoidance 
of cardiac damage in left-breast cancer

Traditional treatment6 Using AlignRT and DIBH7

VRT_DIBH_A4_AD.indd   1 19/08/2019   17:02



vol. 8           Suplement 2019         Inżynier i Fizyk Medyczny

prawo atomowe

18

artykuł

Inspektor Sanitarny. W konsekwencji ten właśnie organ będzie 

decydował, jakie podmioty uzyskają pełny dostęp do bazy (po-

przez  stosowne upoważnienia), przy czym zapewnienie dostę-

pu do Krajowej Bazy dla niektórych podmiotów wynika wprost 

z ustawy. Dotyczy to organów właściwych do wydawania decy-

zji administracyjnych w przedmiocie zezwoleń na prowadzenie 

działalności (związanej  z  narażeniem) oraz zgód (na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych z  wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego). Dla zapewnienia aktualności danych objętych 

Krajową Bazą Urządzeń Radiologicznych, organy te będą wpro-

wadzały do bazy (w określonym 14-dniowym terminie) informa-

cje wynikające z wydanych przez nie decyzji administracyjnych. 

Zauważyć należy, że do części danych objętych Krajową Bazą 

dostęp będzie nieograniczony (tzn. dane te będą mogły zostać 

udostępnione innym podmiotom niż upoważnione do dostępu). 

Chodzi tutaj o informacje dotyczące liczby i rodzaju urządzeń ra-

diologicznych oraz liczby i rodzaju pracowni wykorzystywanych 

do  prowadzenia działalności związanej z  narażeniem (według 

stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego). Szczegó-

łowy zakres informacji zamieszczonych w Krajowej Bazie zosta-

nie określony przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia. 

3.12. Komisje do spraw procedur i audytów 
klinicznych zewnętrznych (art. 33s)

W ramach nowelizacji utrzymano funkcjonowanie komisji do 

spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, tj. komisji 

w zakresie radioterapii, komisji w zakresie medycyny nuklearnej 

oraz komisji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Jeżeli 

chodzi o podstawy działania komisji oraz określenie jej statusu, 

warto zauważyć, że ustawa w sposób jednoznaczny przesądzi-

ła, że działają one przy ministrze właściwym do spraw zdrowia, 

co  podkreśla ich usytuowanie jako swoistych organów opinio-

dawczo-doradczych tego  ministra. Wprowadzone nowelizacją 

zmiany dotyczą m.in. określenia składów komisji. Do  składów 

każdej komisji włączono konsultanta krajowego w  dziedzinie 

fizyki medycznej lub jego przedstawiciela. Co więcej, w sposób 

bardziej precyzyjny określono liczbę członków komisji, przyjmu-

jąc zarówno określoną liczbę przedstawicieli poszczególnych 

ministrów (dwóch przedstawicieli ministra zdrowia oraz po jed-

nym przedstawicielu ministra właściwego do spraw wewnętrz-

nych oraz Ministra Obrony Narodowej), jak i maksymalną liczbę 

członków wskazanych przez samorząd zawodowy lekarzy i leka-

rzy dentystów (nie więcej niż pięciu) oraz przez towarzystwa na-

ukowe (nie więcej niż dziesięciu). Znowelizowane przepisy pre-

cyzują, że skład komisji jest kompletowany w  drodze powołań 

dokonywanych przez ministra zdrowia, kierującego się przy tym 

kryterium kompetencji oraz koniecznością zapewnienia spraw-

ności funkcjonowania poszczególnych komisji. Tak  jak  w do-

tychczasowym stanie prawnym, komisje będą działać w oparciu 

o  ustalone przez siebie i  zatwierdzone przez ministra zdrowia 

regulaminy pracy. 

3.13. Audyty kliniczne oraz wzorcowe 
medyczne procedury

3.13.1.  Audyty kliniczne w dyrektywach Euratom

Dyrektywa 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. oraz obo-

wiązująca poprzednio dyrektywa 97/43/Euratom z  dnia 30 

czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed 

niebezpieczeństwem wynikającym z  promieniowania jonizującego 

związanego z  badaniami medycznymi oraz uchylająca dyrektywę 

84/466/Euratom w  zakresie uregulowań dotyczących audytów 

klinicznych zewnętrznych nie różnią się. Na gruncie dyrektywy 

BSS, przez audyt kliniczny rozumie się (art. 4 pkt 12) „systema-

tyczną kontrolę lub  przegląd medycznych procedur radiolo-

gicznych, 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 odniesie-

niu do właściwych medycznych procedur radiologicznych, wraz 

z modyfikacją praktyk – w stosownych przypadkach – oraz sto-

sowaniem nowych norm w razie konieczności”. Podobne rozu-

mienie audytu klinicznego funkcjonowało w dyrektywie 97/43/

Euratom (art. 2 tiret pierwsze). Obie dyrektywy nie przesądzają 

szczegółowej procedury przeprowadzania audytów klinicznych, 

powierzając określenie takich procedur poszczególnym pań-

stwom członkowskich w ramach ich porządków prawnych (art. 

58 lit. e dyrektywy 2013/59 oraz art. 6 ust. 4 dyrektywy 97/43). 

3.13.2. Audyty kliniczne – dotychczasowe 
uregulowania krajowe

W aktualnym stanie prawnym w Polsce krajowe procedury prze-

prowadzania audytów klinicznych zostały określone w ustawie 

z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, a zgodnie z art. 

33c ust. 9 pkt 10 ww. ustawy, także w jej przepisach wykonaw-

czych, tj.  w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 18 lutego 

2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promienio-

wania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 

(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884). Warto podkreślić, że dotych-

czas obowiązująca w ustawie – Prawo atomowe definicja audytu 

klinicznego odzwierciedla pojęcie audytu klinicznego przyję-

tego na gruncie obu ww. dyrektyw, co pozwala stwierdzić, że 

krajowe i dyrektywne rozumienie audytu klinicznego są ze sobą 

zbieżne. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 1 ustawy, audyt kliniczny 

to „systematyczna kontrola lub przegląd medycznych procedur 

radiologicznych, mające na celu polepszenie jakości udzielanych 

pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowa-

ną analizę, w ramach której praktyka, procedury i wyniki radio-

logiczne są porównywane z uznanymi standardami oraz, w razie 

konieczności, modyfikacja dotychczasowego postępowania lub 

wprowadzenie nowych standardów”. W  konsekwencji zbież-

ności definicji audytu klinicznego zamieszczonych w  ustawie 
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– Prawo atomowe oraz w  dyrektywie BSS, nowelizacja Prawa 

atomowego zachowała dotychczasowe rozumienie audytu kli-

nicznego. 

W świetle dotychczasowych rozwiązań ustawowych przed-

miotem audytu klinicznego były medyczne procedury radiolo-

giczne, a ściślej ich systematyczna kontrola (przegląd). Dla spre-

cyzowania przedmiotu audytów klinicznych, istotne znaczenie 

miał zatem również zakres pojęcia „medycznej procedury radio-

logicznej”. Ustawodawca określił to pojęcie w dotychczasowym 

art. 3 pkt 13 jako „opis czynności niezbędnych do przeprowa-

dzenia badania lub zabiegu z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego w celu postawienia diagnozy bądź leczenia”. W kon-

sekwencji audyt kliniczny był więc przede wszystkim rodzajem 

weryfikacji procedur diagnostycznych, zabiegowych lub leczni-

czych z użyciem promieniowania jonizującego, tj. sprawdzeniem 

sformułowanych uprzednio opisów czynności koniecznych dla 

postawienia diagnozy lub realizacji leczenia. Z brzmienia defini-

cji audytu klinicznego wynikało, iż weryfikacja powyższa nie była 

ograniczona do sprawdzenia samej treści procedur, jakie w spo-

sób pisemny zostały przyjęte, ale obejmowała również odniesie-

nie się w  jej ramach do sposobu realizowania w  praktyce tych 

pisemnych procedur, a także rezultatów, jakie przynosi ich sto-

sowanie (a zatem ogólnie pojętych „wyników radiologicznych”). 

Celem nadrzędnym takiej weryfikacji jest poprawa jakości udzie-

lanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Punktem odniesie-

nia czy też podstawowym kryterium oceny wszystkich elemen-

tów podlegających sprawdzeniu w ramach audytów klinicznych 

zewnętrznych (treści procedur, praktyki ich stosowania, a także 

osiąganych w  rezultacie ich stosowania wyników radiologicz-

nych), są uznane standardy. W  konsekwencji należy uznać, iż 

audyt kliniczny sprowadza się do kompleksowego, wieloaspek-

towego porównania zarówno procedur radiologicznych, jak 

i praktyki ich stosowania z uznanymi, a więc funkcjonującymi po-

wszechnie standardami. Podstawowy cel audytu klinicznego, tj. 

polepszenie jakości udzielanych świadczeń następuje nie tylko 

przez porównanie procedur z obowiązującymi standardami, ale 

także przez modyfikację postępowania, a nawet przez wprowa-

dzenie nowych standardów (te ostanie środki służące poprawie 

jakości świadczeń zdrowotnych zostały z założenia ograniczone 

do sytuacji, gdy są niezbędne, a zatem mogą być zastosowane 

tylko „w razie konieczności”).

Aktualne uregulowania krajowe przewidywały dwa rodzaje 

audytów, tj. audyt kliniczny zewnętrzny oraz audyt kliniczny we-

wnętrzny. Podział ten wynikał wprost z ustawy – Prawo atomo-

we, w której oba rodzaje audytów zostały wymienione w przepi-

sie delegującym kwestie audytów klinicznych do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia (dotychczasowy art. 33c ust. 9 pkt 10). Szcze-

gółowe uregulowania obu rodzajów audytów znalazły się zatem 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie 

warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego 

(...). Należy przy tym zaznaczyć, że o  ile w przypadku audytów 

klinicznych wewnętrznych przepisy rozporządzenia stanowiły 

jedyne źródło uregulowań, to w przypadku audytów klinicznych 

zewnętrznych przepisy rozporządzenia stanowiły tylko uzupeł-

nienie przepisów ustawowych.

Audyty kliniczne wewnętrzne zostały – co do zasady – uregu-

lowane w § 53-54 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 

2011 r. Przepisy te odnoszą się do kwestii częstotliwości prze-

prowadzenia audytów wewnętrznych oraz ich przedmiotowego 

zakresu, a ponadto wskazują rolę kierownika jednostki ochrony 

zdrowia związaną z  uruchomieniem audytów oraz w  szczegól-

ności jego odpowiedzialność za usunięcie nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas audytu. W  świetle tych uregulowań, 

jednostki ochrony zdrowia były zobowiązane do przeprowadze-

nia audytu klinicznego wewnętrznego co najmniej raz na rok. 

Przewidziano również możliwość przeprowadzenia audytu kli-

nicznego w trybie doraźnym, tj. w przypadku, gdy zajdzie taka 

potrzeba (np. w  przypadku systematycznego przekraczania 

poziomów referencyjnych – § 4 ust. 3 lub po każdym incyden-

cie skutkującym uszkodzeniem popromiennym pacjenta – § 54). 

Przeprowadzania audytów klinicznych powierzono, powoływa-

nym przez kierownika jednostki, zespołom audytorskim składa-

jącym się z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje (przy 

czym postawiono wymagania, by były to jednocześnie osoby 

o różnych względem siebie specjalnościach). Wymaganie co do 

składu zespołów audytorskich zostało złagodzone w  przypad-

ku niektórych jednostek (tj. jednostek wykonujących wyłącznie 

procedury stomatologiczne wewnątrzustne bądź z zakresu den-

sytometrii kości; audyt w  takim podmiocie mógł być przepro-

wadzony przez jedną osobę uprawnioną do wykonywania tego 

rodzaju procedur). Audyt wewnętrzny był uruchamiany na  pi-

semne polecenie kierownika jednostki z  określeniem zarówno 

terminu, jak  i  szczegółowego zakresu audytu. Zakres ten nie 

był jednak dowolny. Minimalne zakresy audytu klinicznego we-

wnętrznego w jednostkach wykonujących procedury z poszcze-

gólnych dziedzin (rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, 

medycyny nuklearnej oraz radioterapii) wynikały z rozporządze-

nia i  jako takie stanowiły obligatoryjne elementy sprawdzenia 

w ramach audytu klinicznego wewnętrznego. Rezultatem prze-

prowadzenia audytu klinicznego wewnętrznego było sprawoz-

danie, które zespół audytorski przekazywał w  określonym ter-

minie (30  dni od zakończenia audytu) kierownikowi jednostki. 

Sprawozdanie zespołu audytorskiego i wskazane w nim niepra-

widłowości stwierdzone w  trakcie audytu były dla kierownika 

jednostki wiążące, ponieważ w świetle § 53 ust. 11 ww. rozpo-

rządzenia kierownik jednostki odpowiada za usunięcie wszelkich 

stwierdzonych nieprawidłowości.

Regulacje dotyczące audytów klinicznych zewnętrznych zo-

stały zamieszczone w  dotychczasowym art. 33g ust. 14 oraz 

w – stanowiących rozwinięcie przepisów ustawowych – §§ 55-57 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie 

warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego 

(…). Przepisy art. 33g ustawy ograniczały się do ustanowienia 

obowiązku przeprowadzania audytów klinicznych zewnętrznych 
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(raz na cztery lata), nałożeniu tego obowiązku na komisje do 

spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, a ponadto 

do ogólnego określenia przedmiotu audytu. Przepis ten prze-

sądzał, że w ramach audytu klinicznego mieści się przegląd po-

prawności stosowanych procedur w zakresie udzielanych świad-

czeń oraz wyposażenia w  aparaturę, warunków lokalowych 

i systemu zarządzania jakością, a ponadto przegląd kwalifikacji 

personelu (z uwzględnieniem szkolenia z ochrony radiologicznej 

pacjenta). Przepisy wykonawcze natomiast określiły tryb i zasa-

dy przeprowadzenia audytów klinicznych zewnętrznych, w tym 

także rolę komisji do spraw procedur i audytów klinicznych ze-

wnętrznych. Zgodnie z  przepisami rozporządzenia zadaniem 

komisji było powołanie zespołów audytorskich, przygotowa-

nie planów przeprowadzenia audytów oraz określenie zakresu 

planowanych audytów i  ich głównych celów. W przepisach roz-

porządzenia z dnia 18 lutego 2011 r. przewidziano również roz-

wiązania szczegółowe zapewniające sprawny przebieg audytów 

klinicznych zewnętrznych (np. określenie terminów przeprowa-

dzenia poszczególnych czynności, harmonogram audytu, wy-

móg udostępnienia dokumentacji, czy też sprawozdanie z prze-

prowadzonego audytu).

3.13.3. Audyty kliniczne po nowelizacji 
ustawy – Prawo atomowe

Przepisy dotyczące audytów klinicznych zostały w ramach no-

welizacji Prawa atomowego, w stosunku do aktualnej regulacji 

tych kwestii, znacząco rozwinięte. Nowelizacja dodaje do usta-

wy kilka zupełnie nowych przepisów zamieszczonych w  art. 

33u – art. 33y. Zwraca uwagę zmiana sposobu, w  jaki znowe-

lizowana ustawa formułuje obowiązek przeprowadzania audy-

tów klinicznych. W nowych przepisach w sposób dużo bardziej 

jednoznaczny podkreślono, że obowiązek przeprowadzenia au-

dytów ciąży na jednostkach ochrony zdrowia, bowiem to one 

właśnie realizują podstawowy cel audytów klinicznych polega-

jący na poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 

z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. W ramach do-

puszczalnej dyrektywą BSS swobody państw członkowskich do 

określenia krajowych procedur dla audytów klinicznych, zacho-

wano podział na audyty kliniczne zewnętrzne i  wewnętrzne. 

W znowelizowanych przepisach odstąpiono od określenia czę-

stotliwości przeprowadzania audytów klinicznych zewnętrz-

nych. Zamiast ustawowo określonej częstotliwości przeprowa-

dzania takich audytów (dotychczasowe przepisy mówiły o  ich 

przeprowadzaniu raz na cztery lata), projektowane  rozwiąza-

nia pozostawiają decyzję w tym względzie samym komisjom do 

spraw procedur i  audytów klinicznych zewnętrznych. Często-

tliwość przeprowadzania audytów została natomiast określo-

na dla audytów klinicznych wewnętrznych. Jednostki ochro-

ny zdrowia zostały zobligowane do przeprowadzania takich 

audytów nie rzadziej niż raz na rok. Ważną zmianą w zakresie 

audytów klinicznych zewnętrznych jest wprowadzenie wyjątku 

od  zasady podlegania takim audytom dla jednostek ochrony 

zdrowia prowadzących niektóre rodzaje działalności (ze wzglę-

du na relatywnie niski poziom narażenia na promieniowanie 

jonizujące w  przypadku tych działalności). Nowelizacja wyłą-

cza zatem z obowiązku przeprowadzania audytów klinicznych 

zewnętrznych jednostki ochrony zdrowia prowadzące działal-

ność ograniczoną wyłącznie do wykonywania stomatologicz-

nych zdjęć wewnątrzustnych albo do wykonywania densyto-

metrii kości, za pomocą aparatów rentgenowskich służących 

wyłącznie do takich właśnie celów. 

3.13.3.1. Audyty kliniczne zewnętrzne

Przepisy dotyczące audytów klinicznych zewnętrznych zostały 

zamieszczone w nowym, obszernym artykule 33w znowelizowa-

nej ustawy. W  regulacjach tych określono organizacyjne ramy 

audytów klinicznych zewnętrznych, których brak w  aktualnie 

obowiązującej ustawie był istotnym mankamentem i  jedną 

z  przyczyn, dla  której audyty kliniczne zewnętrzne nie zostały 

w praktyce uruchomione. Przeprowadzanie audytów klinicznych 

w jednostkach ochrony zdrowia pozostaje zadaniem komisji do 

spraw procedur i audytów klinicznych, przy czym ustawa, powie-

rzając to zadanie komisjom, dokonuje swoistego urealnienia ich 

roli w  tym przedsięwzięciu. Mając na względzie organizacyjne 

możliwości samych komisji (w skład każdej wchodzi aktualnie ok. 

20-30 członków), zgodnie ze znowelizowanymi przepisami komi-

sje te będą przeprowadzać audyty kliniczne zewnętrzne „przy 

pomocy” powołanych przez te komisje zespołów audytorskich. 

Ustawa nowelizująca w  sposób kompleksowy reguluje proce-

duralny aspekt organizacji audytów klinicznych zewnętrznych, 

począwszy od planu przeprowadzania audytów klinicznych ze-

wnętrznych, poprzez kwestie wyboru audytorów i  powołania 

zespołów audytorskich, a skończywszy na raporcie z przeprowa-

dzonego audytu i określeniu sposobu jego wykorzystania. 

Wobec rezygnacji w  ustawie – Prawo atomowe z  określenia 

częstotliwości przeprowadzenia audytów klinicznych zewnętrz-

nych, istotne znaczenie będzie miał nałożony na komisję obowią-

zek opracowania planu przeprowadzenia audytów klinicznych 

zewnętrznych. Plan taki będzie udostępniany niezwłocznie na 

stronie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w  Ochro-

nie Zdrowia. Dzięki temu rozwiązaniu, jednostki ochrony zdro-

wia, na których ciąży obowiązek poddania się audytowi klinicz-

nemu zewnętrznemu, uzyskają z  wyprzedzeniem (plan będzie 

opracowywany do 30 czerwca każdego roku na rok następny) 

wiedzę co do planowanych przez komisję działań audytowych, 

w szczególności co do tego, jakie rodzaje działalności i jakie ro-

dzaje procedur szczegółowych zostaną objęte sprawdzeniem 

w  ramach audytów klinicznych zewnętrznych planowanych na 

kolejny rok. Ustawa przyznaje jednocześnie poszczególnym 

komisjom uprawnienie do przeprowadzenia audytu klinicznego 

poza planem. Taki pozaplanowy audyt może zostać przeprowa-

dzony, jeżeli komisja, na podstawie posiadanych informacji, uzna 

za konieczne podjęcie niezwłocznych działań audytowych. 
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Ustawa nowelizująca dodaje kilka istotnych przepisów od-

noszących się do sposobu wyłaniania zespołów audytorskich, 

czyli osób, które będą bezpośrednio przeprowadzały czynno-

ści audytowe w poszczególnych jednostkach ochrony zdrowia. 

Postępowanie mające na celu wybór audytorów rozpoczyna się 

zamieszczeniem na stronie ministra zdrowia informacji o  moż-

liwości zgłaszania kandydatów na audytorów. Uprawnienie 

do zgłaszania takich kandydatów przyznano konsultantom kra-

jowym i wojewódzkim oraz towarzystwom naukowym, których 

statutowa działalność wiąże się z medycznymi zastosowaniami 

promieniowania jonizującego. Lista zgłoszonych kandydatów 

na audytorów jest również publikowana przez ministra zdrowia 

(strona internetowa). Wyboru audytorów, spośród zgłoszonych 

w  powyższy sposób kandydatów, dokonuje komisja do spraw 

procedur i  audytów klinicznych, przy czym wybór komisji jest 

ograniczony ustawowo określonym kryterium kompetencji. Na 

audytora może bowiem zostać wybrana wyłącznie taka osoba, 

która posiada wiedzę lub doświadczenie w zakresie stosowania 

promieniowania jonizującego w medycynie. Do przeprowadze-

nia audytu klinicznego w poszczególnych jednostkach ochrony 

zdrowia komisja powołuje 2- lub 3-osobowe zespoły audytor-

skie, w skład których wchodzi tzw. audytor wiodący. Noweliza-

cja obliguje komisję do powołania zespołów audytorskich nie 

później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem audytu w  danej 

jednostce ochrony zdrowia. 

Kolejnym etapem postępowania w  ramach przygotowań do 

przeprowadzenia audytu w konkretnej jednostce ochrony zdro-

wia będzie zawiadomienie tej jednostki o zamiarze przeprowa-

dzenia audytu. Komisja będzie kierować takie zawiadomienie 

do audytowanej jednostki z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Znowelizowana ustawa nie określa katalogu czynności podej-

mowanych w  ramach audytów klinicznych, bowiem wynika to 

z samej definicji audytu klinicznego rozumianego jako przegląd 

medycznych procedur radiologicznych mający na celu polepsze-

nie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz analiza i po-

równanie praktyk, procedur i wyników radiologicznych z uzna-

nymi standardami. Dodatkowo, zakres czynności audytowych 

można wywieść z uprawnień, jakie w ramach nowelizacji zostały 

przyznane audytorom. Chodzi o wstęp na teren jednostki ochro-

ny zdrowia, a  także dostęp do dokumentacji medycznej oraz 

innej dokumentacji dotyczącej w  szczególności pracowników 

jednostki i jej struktury (w zakresie niezbędnym do przeprowa-

dzenia audytu). Czynności te będą mogły być przeprowadzane 

na podstawie imiennego upoważnienia wydawanego na piśmie 

przez  przewodniczącego komisji. Zgodnie z  projektowanymi 

rozwiązaniami upoważnienie to  – oprócz identyfikacji osoby 

audytora – będzie zawierało m.in. wskazanie zakresu audytu 

klinicznego zewnętrznego, do którego przeprowadzenia au-

dytor jest uprawniony. Dla  zapewnienia właściwej organizacji 

i sprawności przebiegu audytów klinicznych zewnętrznych czas 

na wykonanie czynności audytorskich na terenie audytowanej 

jednostki został ustawowo ograniczony do trzech dni.

Ustawowa regulacja w  zakresie audytów klinicznych ze-

wnętrznych nie pomija ważnego zagadnienia, jakim jest doku-

mentowanie przebiegu audytów. Po  przeprowadzeniu audytu 

klinicznego zewnętrznego zespół audytorski jest bowiem zo-

bowiązany do sporządzenia pisemnego raportu, który będzie 

kierowany nie tylko do  kierownika jednostki ochrony zdrowia, 

ale również do przewodniczącego komisji. Rozwiązanie to wiąże 

się z przewidzianą w nowelizowanej ustawie swoistą procedurą 

odwoławczą od raportu z audytu, w ramach której audytowana 

jednostka ochrony zdrowia została wyposażona w uprawnienie 

do wniesienia zastrzeżeń od takiego raportu. Jednostka ochrony 

zdrowia będzie mogła wnieść zastrzeżenia do raportu do prze-

wodniczącego właściwej komisji. W  konsekwencji wniesionych 

zastrzeżeń, komisja w pełnym składzie przeprowadzi analizę ra-

portu i wniesionych zastrzeżeń oraz zapozna się ze stanowiskiem 

zespołu audytorskiego odnośnie do zastrzeżeń audytowanej 

jednostki. Po przeprowadzeniu tych czynności komisja będzie 

mogła  rozstrzygnąć sprawę w  dwojaki sposób, tj. albo przez 

uwzględnienie zastrzeżeń, albo przez ich odrzucenie. W pierw-

szym przypadku – raport ulega poprawieniu przez  dokonanie 

stosownych zmian uwzględniających zastrzeżenia, w  drugim 

– komisja będzie zobligowana do pisemnego uzasadnienia od-

rzucenia zastrzeżeń audytowanej jednostki. W  przypadku, gdy 

jednostka ochrony zdrowia nie skorzysta z uprawnienia do wnie-

sienia zastrzeżeń, a  w  przypadku wniesienia zastrzeżeń – po 

ich rozstrzygnięciu przez komisję – raport staje się ostateczny, 

a powołany przez komisję zespół audytorski kończy pracę. Na-

leży zauważyć, że wszelka dokumentacja powstała w rezultacie 

audytu klinicznego zewnętrznego, a zatem ostateczne raporty 

z  audytów oraz dokumenty obejmujące pisemne uzasadnienia 

komisji w  przedmiocie odrzucenia zastrzeżeń będą trafiały do 

Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdro-

wia. Wynika to z przyznania tej jednostce organizacyjnej, pod-

ległej Ministrowi Zdrowia, obowiązków związanych z  obsługą 

administracyjno-techniczną komisji do spraw procedur i  audy-

tów klinicznych zewnętrznych w zakresie przeprowadzania tego 

rodzaju audytów. Krajowemu Centrum Ochrony Radiologicznej 

przyznano zatem w powyższym zakresie podobną rolę organiza-

cyjną, jak w przypadku opracowania przez komisje wzorcowych 

medycznych procedur radiologicznych. Mając na względzie m.in. 

fakt, iż ustawa nowelizująca przyjmuje zasadę odpłatności za 

audyt, tj. konieczność ponoszenia przez audytowane jednostki 

ochrony zdrowia kosztów przeprowadzenia audytów (w formie 

opłaty audytowej stanowiącej dochód budżetu państwa) oraz 

konieczność finansowania działalności zespołów audytorskich, 

a także wymogi związane z dokumentowaniem przebiegu audy-

tów klinicznych zewnętrznych, w katalogu nowych zadań Krajo-

wego Centrum Ochrony związanych z obsługą administracyjno-

-techniczną komisji w tym zakresie wymienia się takie czynności, 

jak: przyjmowanie opłat audytowych, zawieranie umów i wypła-

canie na ich podstawie wynagrodzeń audytorom, a także prze-

chowywanie dokumentacji audytowej. 
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Na zakończenie opisu zmian ustawowych dotyczących au-

dytów klinicznych zewnętrznych warto zauważyć wprowa-

dzoną przez nowelizację zmianę w  zakresie  uprawnień komisji 

w  związku z  przeprowadzonym audytem klinicznym zewnętrz-

nym. W dotychczasowym stanie prawnym komisja dysponowała 

uprawnieniem (art. 33g ust. 11) do złożenia wniosku o cofnięcie 

zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem 

promieniowania jonizującego. Po zmianach objętych noweliza-

cją, w przypadku, w którym komisja – w wyniku przeprowadzo-

nego audytu klinicznego zewnętrznego – dojedzie do przeko-

nania, że audytowana jednostka przestała spełniać wymagania 

prowadzenia działalności określone w  przepisach dotyczących 

warunków jej wydania, w  tym także w  przepisach wykonaw-

czych, przewodniczący komisji będzie mógł jedynie niezwłocz-

nie poinformować organ, który wydał zgodę o  takiej ocenie 

komisji. Komisja traci zatem dotychczasowe uprawnienie do zło-

żenia wniosku o stałe lub czasowe cofnięcie zgody na udziela-

nie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego. Przy jednoznacznie określonych przesłankach cof-

nięcia zgody, to organ wydający zgodę będzie dokonywał roz-

strzygnięcia w tym przedmiocie, przy czym ocena komisji o za-

przestaniu spełniania przez jednostkę określonych wymagań 

może dostarczyć organowi wystarczających podstaw do podję-

cia – z urzędu – postępowania w przedmiocie cofnięcia zgody.

3.13.3.2. Audyty kliniczne wewnętrzne

Nowa regulacja audytów klinicznych wewnętrznych znalazła się 

w art. 33v nowelizowanej ustawy. Przepisy te w znaczącym stop-

niu bazują na dotychczasowych rozwiązaniach funkcjonujących 

w  oparciu o  przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 

18 lutego 2011 r. w  sprawie warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej (rozdział 8). W  stosunku do  dotychczasowych unor-

mowań, kluczowa zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku 

dokumentowania audytów klinicznych wewnętrznych w postaci 

pisemnych raportów z  ich przeprowadzenia. Mając na uwadze 

wewnętrzny charakter audytu, o  jego przeprowadzeniu decy-

dować będzie kierownik jednostki ochrony zdrowia, który został 

uprawniony do wyznaczenia zarówno terminu jego przeprowa-

dzenia, jak i osób, które go przeprowadzą. Ustawa nowelizująca 

ustanawia minimalną częstotliwość przeprowadzenia audytu 

klinicznego wewnętrznego przez przyjęcie, że audyt ten powi-

nien być przeprowadzony nie rzadziej niż raz na rok. Audyt kli-

niczny może być jednakże przeprowadzony w dowolnym czasie, 

jeżeli kierownik jednostki ochrony zdrowia uzna to za potrzebne, 

a w radiologii zabiegowej także wtedy, gdy w jednostce ochrony 

zdrowia miał miejsce incydent skutkujący popromiennym uszko-

dzeniem skóry pacjenta.

Ustawa, nakładając obowiązek dokumentowania przebiegu 

audytu w postaci sporządzenia pisemnego raportu oraz wyzna-

czając 14-dniowy termin na jego realizację, określa jednocze-

śnie elementy, które raport z audytu klinicznego wewnętrznego 

powinien zawierać. Wśród elementów tych ustawa wymienia 

przegląd stosowanych w  jednostce procedur szczegółowych 

oraz zalecenia dotyczące zmiany procedur szczegółowych 

lub  wprowadzenia nowych procedur. Warto odnotować, że 

zgodnie z nowymi rozwiązaniami wymagany przegląd procedur 

szczegółowych dokumentowany w raporcie z audytu kliniczne-

go wewnętrznego, powinien obejmować analizę treści i prakty-

ki stosowania procedur szczegółowych oraz wskazywać ogólną 

liczbę zastosowań poszczególnych procedur. Dane te powinny 

być w raporcie zaprezentowane dla kategorii pacjentów wyróż-

nionych w oparciu o kryterium wieku (pacjenci dorośli oraz do 

16. roku życia), a  także o kryterium płci. Ustawa wymaga rów-

nież, aby w  ramach przeglądu procedur, objętego raportem 

z  audytu klinicznego wewnętrznego, zamieszczane były dane 

pozwalające określić wielkość narażenia pacjentów w poszcze-

gólnych grupach (wyróżnionych w oparciu kryterium płci i wie-

ku) oraz porównanie wielkości narażenia wynikającego z udzie-

lanych procedur z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi. 

Wprowadzenie obowiązku sporządzenia raportów z  audytów 

klinicznych wewnętrznych oraz określenie obligatoryjnych 

elementów takich raportów jest fragmentem systemowego 

rozwiązania wprowadzanego przez nowelizację w  zakresie 

podstaw monitorowania stanu ochrony radiologicznej i  oceny 

narażenia populacji oraz nowego modelu audytów klinicznych. 

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Prawa atomowego, raporty 

z audytów klinicznych wewnętrznych staną się jedną z podstaw 

monitorowania stanu ochrony radiologicznej wynikającego ze 

stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych 

oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Danych o Ekspozycjach 

Medycznych (w ramach zadań realizowanych przez Krajowe Cen-

trum Ochrony Radiologicznej w  Ochronie Zdrowia). Ponadto, 

raporty te zapewnią funkcjonalny związek pomiędzy audytami 

klinicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przewodniczący ko-

misji procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, otrzymując 

z poszczególnych jednostek ochrony zdrowia raporty z audytów 

klinicznych wewnętrznych, uzyskuje jednocześnie wiedzę na 

temat ewentualnej potrzeby przeprowadzenia audytu klinicz-

nego zewnętrznego w  jednostkach udzielających określonych 

rodzajów świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem promienio-

wania jonizującego. Informacje dostarczane komisji w  ramach 

raportów z  audytów klinicznych wewnętrznych mogą mieć za-

tem istotny wpływ na zakres audytów klinicznych zewnętrznych 

formułowany przez komisje w  planie audytów klinicznych ze-

wnętrznych na kolejny rok. W związku z przewidzianymi w zno-

welizowanej ustawie sposobami wykorzystania danych objętych 

raportami z audytów klinicznych wewnętrznych, dostęp do tre-

ści raportu z  audytu nie będzie ograniczony wyłącznie do kie-

rownika jednostki ochrony zdrowia. Raport ten będzie bowiem 

trafiał również do przewodniczącego właściwej komisji do spraw 

procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, a za jego pośred-

nictwem również do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicz-

nej w Ochronie Zdrowia. Niezależnie od wskazanego znaczenia 
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raportów z audytów klinicznych wewnętrznych w zakresie moni-

torowania stanu ochrony radiologicznej wynikającego z medycz-

nych zastosowań promieniowania jonizującego, prowadzenia re-

jestru danych o ekspozycjach medycznych oraz dla polepszania 

jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach systemu 

audytów klinicznych, w  ramach nowelizacji nie ulega zmianie 

podstawowy cel audytów klinicznych wewnętrznych (dotych-

czas wynikający z przepisów wykonawczych), czyli niezwłoczne 

usunięcie stwierdzonych w  toku audytu nieprawidłowości, do 

czego zobowiązany jest kierownik jednostki ochrony zdrowia. 

3.13.4. Przepisy wykonawcze 
w zakresie audytów klinicznych

Pomimo znacznego rozszerzenia regulacji ustawowej dotyczą-

cej audytów klinicznych, niektóre zagadnienia pozostaną – tak 

jak w  dotychczasowym stanie prawnym – przedmiotem prze-

pisów wykonawczych do ustawy. Zgodnie z  zamieszczonym 

w nowelizowanej ustawie przepisem upoważniającym, minister 

zdrowia będzie zobowiązany do określenia na poziomie rozpo-

rządzenia szczegółowego zakresu audytów klinicznych, zarów-

no wewnętrznych, jak  i  wewnętrznych. Istotnym elementem 

powierzonym do określenia w  przedmiotowym rozporządze-

niu będzie wzór raportu z  audytu klinicznego wewnętrznego 

i  odrębnie określony wzór dla raportu z  audytu klinicznego 

zewnętrznego. Wzory raportów z  audytów klinicznych będą 

miały określoną zawartość zdeterminowaną przede wszystkim 

ustawowo określonym sposobem ich systemowego wykorzy-

stania (o czym była mowa wyżej). Kluczowe znaczenie ma zatem 

to, aby audyty kliniczne zewnętrzne, jak i audyty kliniczne we-

wnętrzne były w skali całego kraju dokumentowane w sposób 

ujednolicony, co może zostać zapewnione właśnie przez stoso-

wanie określonego w rozporządzeniu wzoru raportu. Do czasu 

wejścia w  życie tego rozporządzenia, raporty z  audytów będą 

sporządzane w  poszczególnych jednostkach ochrony zdrowia 

z uwzględnieniem elementów wskazanych w przepisach przej-

ściowych ustawy nowelizującej. Ten przejściowo obowiązujący 

raport z audytu, poza takimi oczywistymi elementami jak iden-

tyfikacja audytowanej jednostki, data przeprowadzenia audytu 

czy wskazanie osób przeprowadzających audyt (wraz z ich pod-

pisami), będzie musiał zawierać informacje o rodzaju prowadzo-

nej przez audytowaną jednostkę działalności, w  tym rodzaju 

wykonywanych przez nią procedur szczegółowych, określenie 

zakresu przedmiotowego audytu, ze wskazaniem rodzaju pro-

cedur szczegółowych, których sprawdzenia dokonano w ramach 

audytu oraz opis ustaleń dokonanych podczas  audytu, a  także 

wskazanie ewentualnych zaleceń dla audytowanej jednostki 

ochrony zdrowia. 

3.13.5. Wzorcowe medyczne 
procedury radiologiczne

W ramach nowelizacji zachowano instytucję wzorcowych me-

dycznych procedur radiologicznych, czyli tzw. procedur wzorco-

wych. Procedury wzorcowe na gruncie znowelizowanej ustawy 

stały się przedmiotem bardziej szczegółowych unormowań, 

w szczególności w zakresie określenia ich zawartości oraz trybu 

opracowania. Zadanie opracowania procedur wzorcowych zo-

stało, tak jak w aktualnym stanie prawnym, przypisane komisji 

do spraw procedur i  audytów klinicznych zewnętrznych. Usta-

wa nowelizująca, korzystając z  dotychczasowych doświadczeń 

stosowania przepisów określających działalność ww. komisji 

w zakresie opracowania procedur, w sposób bardziej adekwat-

ny do możliwości tych komisji określa ich rolę w przygotowaniu 

procedur wzorcowych. Zamiast obowiązku opracowania proce-

dur wzorcowych przez komisję (tak jak w dotychczas obowiązu-

jących przepisach) nowelizacja przyjmuje konstrukcję, w której 

komisja „odpowiada  za  opracowanie” procedur wzorcowych, 

a  same procedury są opracowywane przez zespoły autorów 

powołane w  tym celu przez komisje, spośród osób spełniają-

cych określone w  ustawie kryterium kompetencyjne (wiedza 

teoretyczna lub praktyczna w  zakresie medycznych zastoso-

wań promieniowania jonizującego). Istotnym novum wprowa-

dzonym do  Prawa atomowego jest określenie obligatoryjnych 

elementów procedury wzorcowej. Do  elementów tych ustawa 

nowelizująca zalicza opis postępowania odnoszącego się zarów-

no do rodzajów urządzeń radiologicznych (i pomocniczych), jak 

i  kategorii pacjentów poddawanych poszczególnym procedu-

rom radiologicznym (badaniu diagnostycznemu, zabiegowi lub 

leczeniu) oraz informacje o  wyniku zastosowania procedury, 

w szczególności o narażeniu pacjenta. Katalog obligatoryjnych 

elementów procedury wzorcowej zamykają istotne informacje 

o sposobie wykonania procedury (inne niż dotyczące opisu po-

stępowania i wyników zastosowania procedury). Wymienione tu 

elementy procedury wzorcowej pozostają zatem zgodne z ele-

mentami procedury szczegółowej, określonymi w  innym prze-

pisie nowelizowanej ustawy. Zgodność w  zakresie elementów 

treści procedury wzorcowej oraz  elementów procedury szcze-

gółowej jest istotna, jeśli weźmie się pod uwagę, że po noweli-

zacji jednostki ochrony zdrowia nadal będą mogły (ale nie będą 

musiały) oprzeć stosowanych w  nich procedur szczegółowych 

o procedury wzorcowe. W tym miejscu warto zauważyć, że no-

welizacja ustanawia odmienną niż dotychczas relację procedury 

szczegółowej (w dotychczasowym stanie prawnym zwaną „pro-

cedurą roboczą”) do procedury wzorcowej. Po zmianach relacja 

ta będzie mogła polegać albo na pełnej zgodności procedury 

szczegółowej z procedurą wzorcową, albo na braku takiej zgod-

ności (choćby częściowej). W  przypadku, w  którym jednostka 

ochrony zdrowia zdecyduje się na przyjęcie procedury szczegó-

łowej opartej w całości na procedurze wzorcowej, a zatem w ra-

mach procedury szczegółowej przyjmie procedurę wzorcową 
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accuracy of dose calculations

¢	accurately calibrate: an entire lot with just four strips of film
using our film-specific mathematical function

¢	built-in QA modules: improve your workflow for commissioning
or QA of your linear accelerator

¢	dose error recognition: ability to identify accuracy of
delivered dose

description 

FilmQA Pro™ is developed for 

the analysis of Gafchromic™ 

film. By pairing the high 

resolution of Gafchromic™ film 

with the powerful analytical 

tools in FilmQA Pro™ software, 

you can be assured nothing 

will be missed — visualize and 

analyze 100% of the treatment 

plan ideal for machine 

commissioning, patient QA,  

or machine QA.

filmQA pro™ software

streamline your radiation therapy quality assurance test

patient film and report

Opis
Filmy Gafchromic™ zostały zaprojektowane w celu zapewnienia 
szybkich i bardzo dokładnych pomiarów w zastosowaniach 
radiologicznych.
W przypadku użycia specjalnie zaprojektowanego 
oprogramowania Film QA Pro™, filmy Gafchromic™ zapewniają 
najbardziej kompletny i dokładny pomiar dozymetryczny. 
Natychmiastowe obrazy wysokiej rozdzielczości gwarantują 
integralność danych niezbędną podczas badania.

filmy Gafchromic™

Dokładne i ekonomiczne narzędzia 
do stosowania w radiologii i diagnostyce

Zastosowanie 
o kontrola jakości w mammografii
o pomiar maksymalnej dawki promieniowania jonizującego 

na skórze, głównie stosowane we fluoroskopii
o dozymetria (głowa i klatka piersiowa)
o pomiar szerokości przekroju promienia wiązki 

w tomografach komputerowych
o brachyterapia
o radioterapia stereotaktyczna

Naniesiona skala ułatwia określenie pozycji światła  
i pole promieniowania pojedynczego naświetlenia.

Doskonałe narzędzia sprawdzające, stosowane  
w dozymetrii i dziale zapewnienia jakości  
w technologiach: ACCELERATOR/LINAC, 
TOMOTHERAPY™, CYBERKNIFE.

Dedykowane oprogramowanie 

FilmQA Pro 

Filmy 
Gafchromic™  
w radioterapii:
o EBT3
o EBT3P
o EBT-XD
o HD-V2
o MD-V3
o RTQA2
o Gafchromic™ CK

Filmy  
Gafchromic™  
w radiologii:
o XR-QA2
o XR-CT2
o XR-RV3
o XR-M2

filmy Gafchromic™ 

Filmy Gafchromic ™ są wygodnymi, dokładnymi i ekonomicznymi narzędziami 
do stosowania w radiologii i diagnostyce. 

Opis:
Filmy Gafchromic™ zostały zaprojektowane w celu zapewnienia 
szybkich i bardzo dokładnych pomiarów w zastosowaniach 
radiologicznych. 

W przypadku użycia specjalnie zaprojektowanego 
oprogramowania Film QA Pro™, filmy Gafchromic™ zapewniają 
najbardziej kompletny i dokładny pomiar dozymetryczny. 
Natychmiastowe obrazy wysokiej rozdzielczości zapewniają wysoką 
integralność danych potrzebną do zwiększenia pewności i spokoju 
umysłu zarówno dla radiologa jak i pacjenta, 

Filmy Gafchromic™ 
w radioterapii: 

o EBT3 
o EBT3P 
o EBT-XD 
o HD-V2 
o MD-V3 
o RTQA2 
o Gafchromic™ 

CK 

Filmy
Gafchromic™
w radiologii: 

o XR-QA2 
o XR-CT2 
o XR-RV3 
o XR-M2 

 

 

 

   

Podstawowe parametry i korzyści: 
o wysoka rozdzielczość i kontrast przestrzenny: rozdzielczość 

submilimetrowa -25 μm lub mniejsza  

o brak korekcji kątowej lub zależności: reakcja jest niezależna 
od kąta padania promieniowania 

o równoważnik tkanki 

o bezpieczny w obsłudze w świetle pokojowym 

o obraz wywołuje się w czasie rzeczywistym - nie wymaga 
obróbki chemicznej 

o wodoodporny: można go używać z fantomami wodnymi 

o uzyskuje dokładność dozowania w granicach 2% w 
połączeniu z oprogramowaniem FilmQA Pro™  

o wszystkie filmy można docinać do indywidualnych potrzeb 
użytkownika 

Zastosowanie: 

o dozymetria małopolowa: SRS/SBRT  

o kontrola jakości pod kątem: VMAT, IMRT  

o próby dopasowania pola radiacji/pola świetlnego  

o próby zdjęcia początkowego 

o próby typu picket fence  

o próby płaskości i symetrii  

o weryfikacja położenia dla mapowania dawki HDR  



vol. 8           Suplement 2019         Inżynier i Fizyk Medyczny

prawo atomowe

26

artykuł

do stosowania bez żadnych odstępstw, nie będzie zobligowana 

do przeprowadzania uzasadnienia, wykonywanej w  ramach tej 

procedury, ekspozycji medycznej. Zgodnie bowiem z ogólnymi 

przepisami ustawy dotyczącymi uzasadnienia ekspozycji me-

dycznych (wprowadzonymi do ustawy w  ramach nowelizacji), 

w  takich przypadkach jednostka jest zwolniona z  wymogu od-

rębnego uzasadnienia ekspozycji.

Ustawa nowelizująca uzupełnia dotychczasową regulację 

o procedurach wzorcowych przepisami odnoszącymi się do try-

bu przyjmowania procedur przez komisję. Przepisy takie okaza-

ły się niezbędne zważywszy na to, że po nowelizacji procedury 

są opracowywane nie przez komisje, a przez – powołane przez 

komisje – zespoły specjalistów ( jak wspomniano wyżej, zadanie 

komisji zostało określone jako odpowiedzialność za opracowa-

nie procedur wzorcowych). Ustawa określa swoistą procedurę 

opracowania procedur wzorcowych, w  której pierwszym eta-

pem jest opracowanie przez komisje wykazu procedur wzorco-

wych. Kolejnym krokiem jest wybór i  wskazanie przez komisję 

autorów poszczególnych procedur, objętych uprzednio przyję-

tym wykazem procedur wzorcowych. Zgodnie z ustawą, w celu 

zachowania przejrzystości i  jawności procesu wyłaniania osób, 

którym zostanie powierzone zadanie opracowania procedur, 

składy autorów wyznaczonych do opracowania poszczególnych 

procedur będą publikowane na stronie internetowej ministra 

zdrowia. Procedury wzorcowe opracowane przez wyznaczone 

w tym celu składy autorów – specjalistów będą następnie przyj-

mowane przez komisje (w pełnych składach) w  trybie określo-

nym w regulaminie pracy komisji (przyjętym przez każdą komisję 

i  obowiązującym po jego zatwierdzeniu przez ministra zdro-

wia). Nowelizacja nie dokonuje zasadniczych zmian odnośnie 

do publikacji procedur wzorcowych. Organem zobowiązanym 

do takiej publikacji pozostaje minister zdrowia. Ze względu na 

pojawiające się wątpliwości co do tego, w  jakim zakresie mini-

ster zdrowia może ingerować w  merytoryczną treść procedur 

wzorcowych opracowanych przez komisje, w ramach nowelizacji 

wątpliwości te zostały w  sposób jednoznaczny rozstrzygnięte. 

Przepis określający obowiązek publikacji procedur precyzuje, że 

minister zdrowia publikuje przygotowane przez komisje proce-

dury wzorcowe, po  zweryfikowaniu ich spójności z  przepisami 

prawa. Rozwiązanie takie pozwala z jednej strony zachować in-

tegralność materiału opracowanego przez komisje, a z drugiej 

umożliwia ministrowi zdrowia wprowadzenie do procedur wzor-

cowych ewentualnych poprawek, wynikających np. z ewentual-

nych zmian w prawie. 

Po nowelizacji procedury wzorcowe objęte opublikowanymi 

przez ministra zdrowia wykazami będą podlegały regularnym 

przeglądom komisji do spraw procedur i  audytów klinicznych 

zewnętrznych. Komisje z określoną częstotliwością będą zobli-

gowane również do  przeglądu nowych rodzajów zastosowań 

promieniowania jonizującego, co może mieć wpływ na potrzebę 

aktualizacji wykazu przez wprowadzenie do niego nowych pro-

cedur wzorcowych. Ustawa wymaga przeprowadzenia takich 

przeglądów nie rzadziej niż raz na rok. Nowelizacja określiła 

również konsekwencje dokonywanych przez komisję przeglą-

dów procedur wzorcowych oraz nowych rodzajów zastosowań 

promieniowania jonizującego. Może to być wykreślenie proce-

dury wzorcowej, która przestała być aktualna z  punktu widze-

nia aktualnej wiedzy naukowej, ale też może to być modyfikacja 

aktualnie obowiązującej procedury, czy też wprowadzenie do 

wykazu zupełnie nowej procedury wzorcowej, jeżeli jest ona 

uzasadniona. Dla wszystkich przypadków, w  których zachodzi 

potrzeba zmiany obowiązującego wykazu procedur wzorco-

wych, tj. zarówno dla włączenia do wykazu nowej procedury 

wzorcowej, jak i dla modyfikacji treści obowiązującej procedury 

wzorcowej, a także dla wykreślenia procedury z wykazu, wskaza-

no komisji określony tryb postępowania, obejmujący m.in. prze-

kazanie informacji o potrzebie zmiany wykazu ministrowi zdro-

wia. W  przypadku konieczności dodania do wykazu procedur 

wzorcowych nowej procedury lub też potrzeby modyfikacji pro-

cedury, znajdują zastosowanie przepisy wymagające wskazania 

przez komisję składu zespołów autorów, który opracuje nową 

procedurę (względnie jej nową wersję) oraz przyjęcia nowej lub 

zmodyfikowanej procedury w trybie określonym w regulaminie 

pracy komisji. Tak jak dotychczas, szczegółowy zakres zarówno 

procedur wzorcowych, jak i  procedur szczegółowych (w aktu-

alnym stanie prawnym zwanych „procedurami roboczymi”), 

a także formę takich procedur określą przepisy wykonawcze, do 

których wydania został upoważniony minister zdrowia. Do czasu 

wejścia w  życie nowej regulacji wykonawczej będą stosowane 

przepisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wyma-

gań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych 

procedur radiologicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 24, poz. 161) w za-

kresie, w  jakim przepisy tego rozporządzenia nie są sprzeczne 

z  przepisami ustawy – Prawo atomowe w  brzmieniu nadanym 

nowelizacją. 

Na zakończenie, wartym zauważenia jest uzupełnienie prze-

pisów Prawa atomowego w zakresie wzorcowych medycznych 

procedur radiologicznych jako zadania komisji do spraw proce-

dur i audytów klinicznych zewnętrznych, przepisami wyznacza-

jącymi podmiot odpowiedzialny za obsługę administracyjno-

-techniczną tego zadania. Zgodnie z  nowelizacją podmiotem 

tym będzie, podobnie jak w  przypadku obsługi zadania pole-

gającego na  prowadzeniu audytów klinicznych zewnętrznych, 

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

3.14. Eksperymenty medyczne związane 
z ekspozycją medyczną (art. 33z)

Mając na uwadze, że katalog ekspozycji medycznych określony 

w projektowanym art. 33a ustawy – Prawo atomowe obejmuje 

również ekspozycje wobec osób uczestniczących w  ekspery-

mentach medycznych lub badaniach klinicznych, a nowa dyrek-

tywa BSS określa w tym zakresie pewne wymagania (art. 56 ust. 
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3 dyrektywy), uregulowania dotyczące takich eksperymentów 

(badań) zostały włączone do Prawa atomowego w ramach usta-

wy nowelizującej. Dotychczasowe unormowania w tym zakresie 

są wyjątkowo skromne ( jeden  przepis), w  konsekwencji czego 

niezbędna okazała się interwencja ustawodawcy polegająca na 

doprecyzowaniu wymagań dla eksperymentów medycznych 

realizowanych z  wykorzystaniem promieniowania jonizujące-

go. Trzeba zauważyć, że do każdego eksperymentu medyczne-

go znajdują zastosowanie wymagania określone w  przepisach 

odrębnych, a  mianowicie przepisy ustawy z  dnia 5  grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty albo ustawy z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Rolą ustawy – Pra-

wo atomowe stało się zatem sformułowanie (w ślad za posta-

nowieniami dyrektywy) dodatkowych wymagań w  odniesieniu 

do takich eksperymentów medycznych lub  badań klinicznych, 

których przeprowadzenie wymaga zastosowania promieniowa-

nia jonizującego. Koniecznym zatem warunkiem przeprowadze-

nia takiego eksperymentu lub  badania klinicznego jest przede 

wszystkim przewaga oczekiwanych potencjalnych korzyści nad 

niepożądanymi skutkami napromienienia dla osób poddawa-

nych – w  ramach tego eksperymentu lub  badania – ekspozycji 

medycznej. Konieczne jest ponadto ograniczenie liczby osób 

biorących udział w eksperymencie (badaniu klinicznym) oraz mi-

nimalizowanie dawek promieniowania jonizującego lub pozio-

mów aktywności produktów radiofarmaceutycznych. Dla osób 

biorących udział w eksperymencie medycznym lub badaniu kli-

nicznym należy ustalić ograniczniki dawki ( jeżeli nie oczekuje się 

bezpośredniej korzyści medycznej) oraz określić indywidualne 

docelowe poziomy dawek dla osób, w  odniesieniu do  których 

oczekuje się diagnostycznych lub terapeutycznych korzyści. 

Ustawa precyzuje dalej, że eksperyment medyczny lub badanie 

kliniczne, w  ramach którego wykorzystuje się promieniowanie 

jonizujące, jest przeprowadzany – podobnie jak w  przypadku 

innych ekspozycji medycznych – na podstawie szczegółowej 

medycznej procedury radiologicznej. Zastosowana procedura 

szczegółowa powinna być zgodna z wzorcową medyczną proce-

durą radiologiczną opracowaną przez właściwą komisję do spraw 

procedur i  audytów klinicznych zewnętrznych. W  razie braku 

zgodności z procedurą wzorcową konieczne jest zatwierdzenie 

planowanej do zastosowania procedury przez właściwego kon-

sultanta krajowego. Niezależnie od wskazanych tu warunków 

przeprowadzenia eksperymentu medycznego (lub  badania  kli-

nicznego), z  uwagi na inne wymogi ochrony radiologicznej, 

z możliwości udziału w eksperymencie wyłącza się niektóre ka-

tegorie osób, tj. osoby, które w ostatnich 10 latach brały udział 

w eksperymencie medycznym związanym z ekspozycją medycz-

ną lub były poddane radioterapii, oraz otrzymały z tego tytułu 

dawkę skuteczną przekraczająca 10 mS, a także kobiety w ciąży 

(a w  medycynie nuklearnej – także kobiety karmiące piersią). 

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy BSS, osobie uczestniczącej 

w eksperymencie medycznym (badaniu klinicznym) z wykorzy-

staniem promieniowania jonizującego należy zapewnić pisemną 

informację, której zakres obejmuje wskazanie nie tylko poten-

cjalnych korzyści (przewyższających niepożądane skutki), ale 

także informacje o  ustalonych ogranicznikach dawki (limitach 

użytkowych dawki), indywidualnych docelowych poziomach 

dawki ( jeżeli oczekuje się bezpośrednich korzyści medycznych), 

a nawet o sposobie podania izotopów promieniotwórczych. 

3.15. Badania przesiewowe (art. 33za-art. 33zc)

Nowelizacja Prawa atomowego związana z wdrożeniem dyrek-

tywy 2013/59/Euratom wprowadziła na grunt ustawy istotne 

uregulowania dotyczące badań przesiewowych z  wykorzysta-

niem promieniowania jonizującego. W przyjętych rozwiązaniach 

ustawowych badanie przesiewowe, czyli badanie diagnostyczne 

z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych przeprowadzane w celu 

wczesnego wykrywania chorób w grupach ryzyka może być orga-

nizowane wyłącznie za zgodą ministra zdrowia. Wydanie zgody 

uzależniono od spełnienia przez podmiot zamierzający zorga-

nizować badania przesiewowe określonych warunków. Ustawa 

nakłada zatem na taki podmiot wymóg wykazania znacznej 

przewagi korzyści zdrowotnych danego badania przesiewowe-

go nad  jego możliwymi szkodliwymi następstwami oraz braku 

innych skutecznych metod rozpoznawczych związanych z mniej-

szym ryzykiem. Podmiot wnioskujący o  wydanie zgody musi 

ponadto wykazać, że  uczestniczące w  badaniu przesiewowym 

jednostki dysponują odpowiednim sprzętem do  przeprowa-

dzania takich badań (urządzeniami radiologicznymi i  pomocni-

czymi). W tym miejscu warto podkreślić, że zgodnie ze znowe-

lizowaną ustawą możliwość udziału w przeprowadzaniu badań 

przesiewowych została ograniczona tylko do jednostek ochrony 

zdrowia posiadających zgodę na udzielanie świadczeń zdrowot-

nych w  zakresie rentgenodiagnostyki i  radiologii zabiegowej. 

Kolejnym warunkiem uzyskania zgody na  organizację badań 

przesiewowych jest przygotowanie i przedłożenie wraz z wnio-

skiem o wydanie zgody, zasad dokumentowania przebiegu ba-

dań przesiewowych. Ważnym elementem procedury uzyskania 

zgody na organizację badań przesiewowych będzie uprzednie 

uzyskanie przez podmiot wnioskujący o  wydanie zgody (tak-

że  na  wniosek tego podmiotu) opinii właściwego konsultanta 

krajowego, co  do  zasadności badań przesiewowych. Minister 

zdrowia będzie mógł udzielić zgody na organizację badań prze-

siewowych tylko w  przypadku pozytywnej w  tym przedmiocie 

opinii ww.  konsultanta. Poza określeniem wymagań, od któ-

rych zależy możliwość organizacji badań przesiewowych, warto 

zwrócić uwagę na wprowadzone do ustawy rozwiązania związa-

ne z oceną przeprowadzania takich badań. W ramach nowelizo-

wanych przepisów zadanie przeprowadzenia powyższej oceny 

powierza się komisji do spraw procedur i audytów klinicznych ze-

wnętrznych. Komisja ta co najmniej raz w okresie realizacji dane-

go programu badań przesiewowych (a co do zasady – raz na trzy 

lata), w  oparciu o  dokumentację przebiegu badań przesiewo-

wych będzie dokonywała oceny nie tylko pod względem jakości 
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tych badań, ale także ich wyników. Komisja będzie uprawniona 

do weryfikacji, czy w  toku realizacji danego programu badań 

nadal zachowywane są warunki, których spełnienie pozwoliło 

na wydanie pierwotnej zgody na  organizację badań przesie-

wowych, np. czy jednostki uczestniczące w realizacji programu 

nadal dysponują odpowiednimi urządzeniami radiologicznymi 

oraz czy wciąż nie ma innych skutecznych metod rozpoznaw-

czych obciążonych mniejszym ryzykiem. Na podstawie wyników 

przeprowadzonej oceny, komisja przedłoży ministrowi zdrowia 

opinię, czy kontynowanie programu badań przesiewowych jest 

zasadne, czy też należy go przerwać. Wartymi odnotowania roz-

wiązaniami w  zakresie badań przesiewowych są uprawnienia 

ministra zdrowia i komisji ds. procedur i audytów klinicznych ze-

wnętrznych polegające na możliwości odmiennego niż w przepi-

sach ogólnych uregulowania niektórych kwestii dotyczących ta-

kich badań. Znowelizowana ustawa pozwala ministrowi zdrowia 

na określenie – dla stosowanych w  badaniach przesiewowych 

urządzeń radiologicznych i  urządzeń pomocniczych – szczegó-

łowych wymagań w  sposób odmienny od tych, które wynikają 

z przepisów wykonawczych regulujących warunki bezpiecznego 

stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodza-

jów ekspozycji medycznej, a ponadto przyjęcia odmiennego za-

kresu testów eksploatacyjnych lub dopuszczalnych odchyleń pa-

rametrów fizycznych, czy też innej częstotliwości wykonywania 

takich testów niż te, które wynikają z przepisów ogólnych w tym 

zakresie (rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie testów). 

Z kolei komisja ds. procedur i audytów klinicznych zewnętrznych 

została wyposażona w  uprawnienie do opracowania procedu-

ry wzorcowej dla badań przesiewowych, tj. procedury innej niż 

procedura wzorcowa dla standardowej ekspozycji medycznej. 

W  przypadku skorzystania przez komisję z  tego uprawnienia, 

procedura wzorcowa opracowana odrębnie na potrzeby badań 

przesiewowych stać się może podstawą opracowania procedury 

szczegółowej stosowanej w ramach badań przesiewowych (za-

miast procedury dla standardowych ekspozycji medycznych). 

3.16. Centralny Rejestr Danych 
o Ekspozycjach Medycznych (art. 33zf)

Dyrektywa 2013/59/Euratom nakłada na państwa członkowskie 

obowiązek zapewnienia, aby zostały określone rozkłady szacowa-

nych dawek indywidualnych pochodzących z  narażenia medycz-

nego do celów radiodiagnostycznych i  do celów radiologii zabie-

gowej z  uwzględnieniem, w  stosownych przypadkach, rozkładów 

pod względem wieku i płci osób narażonych. W celu realizacji tego 

wymogu, w  ramach nowelizacji przewidziano utworzenie no-

wego centralnego rejestru obejmującego dane o wszelkich eks-

pozycjach medycznych. Obowiązek prowadzenia ww. rejestru 

ustawa nakłada na Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej 

w Ochronie Zdrowia, dla którego będzie to nowe zadanie usta-

wowe (podobnie jak prowadzenie innej centralnej ewidencji, 

tj. Centralnego Rejestru Ekspozycji Niezamierzonych i Narażeń 

Przypadkowych). Rejestr  obejmować będzie dane dotyczące 

liczby zastosowań poszczególnych rodzajów medycznych, z roz-

różnieniem liczby procedur realizowanych wobec kobiet i męż-

czyzn oraz osób należących do określonych kategorii wieko-

wych. Co więcej, w rejestrze gromadzone będą dane o wielkości 

narażenia związanego z  zastosowaniem medycznych procedur 

radiologicznych. Nowelizowana ustawa przyjęła zasadę jawno-

ści rejestru, przy czym jawność ta nie będzie dotyczyła danych 

umożliwiających identyfikację jednostki ochrony zdrowia (rzecz 

jasna, ze względu na inne regulacje, nie  będą również jawne 

dane dotyczące pacjentów). Źródłem danych do Centralnego 

Rejestru Danych o Ekspozycjach Medycznych, zgodnie z posta-

nowieniami nowelizowanej ustawy, będą  przede wszystkim 

raporty z  przeprowadzonych audytów klinicznych, zarówno 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jak bowiem wynika z innych 

przepisów nowelizowanej ustawy, raporty z  audytów (dla któ-

rych wzór zostanie opracowany w przepisach wykonawczych do 

ustawy) będą obligatoryjnie przekazywane do Krajowego Cen-

trum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Dane do re-

jestru będą mogły pochodzić także z krajowych rejestrów i baz 

danych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego. 

Wydaje się, że określenie w ustawie podstaw pozyskiwania da-

nych do ww. rejestru, w szczególności powiązanie gromadzenia 

danych do rejestru, z przeprowadzanymi w jednostkach ochro-

ny zdrowia audytami (w szczególności wynikami tych audytów 

w postaci raportów o określonej treści) zapewni skuteczną re-

alizację obowiązku szacowania rozkładów dawek pochodzących 

z narażenia medycznego (czego wymaga dyrektywa BSS).

3.17. Narażenie w wyniku obrazowania 
pozamedycznego z wykorzystaniem urządzeń 

radiologicznych (art. 33zg – art. 33zl)

W nowej dyrektywie BSS, w stosunku do poprzedniej dyrektywy 

Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r., istotnie rozsze-

rzono regulacje dotyczące narażenia związanego z  obrazowa-

niem w celach pozamedycznych. W dyrektywie 97/43 regulacja 

ta ograniczała się do zagadnień działania promieniowania jonizu-

jącego do celów medycyny sądowej, tj. do procedur wykorzysty-

wanych – bez wskazań lekarskich – do celów ubezpieczeniowych 

lub prawnych. W nowej dyrektywie wymogami kontroli regula-

cyjnej i uzasadnienia objęto również działalności związane z ob-

razowaniem pozamedycznym, realizowanych także w  innych 

celach. Przykładowy wykaz takich działalności i celów wskazano 

w załączniku V do dyrektywy („Orientacyjny wykaz działalności 

obejmujących narażenie w wyniku obrazowania pozamedyczne-

go, o którym mowa w art. 22”). Ustawa nowelizująca, realizując 

postanowienia dyrektywy, wprowadza do ustawy – Prawo ato-

mowe nowe przepisy dotyczące zamierzonego narażenia w wy-

niku obrazowania pozamedycznego, zarówno z  wykorzysta-

niem urządzeń radiologicznych, jak również z  wykorzystaniem 

urządzeń niebędących urządzeniami radiologicznymi. Poniżej 
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przybliżono rozwiązania odnoszące się do narażenia w  wyniku 

obrazowania z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych. 

Nowelizacja identyfikuje przypadki działalności obejmujące 

narażenie w  wyniku obrazowania pozamedycznego, opierając 

się na określonym w dyrektywie BSS orientacyjnym wykazie ta-

kich działalności. Jeżeli chodzi o działalności z wykorzystaniem 

urządzeń radiologicznych, w katalogu tym uwzględniono ekspo-

zycje służące ocenie stanu zdrowia (do celów związanych z za-

trudnieniem, imigracją lub ubezpieczeniem), ekspozycje osób 

służące ocenie ich wieku, ekspozycje dzieci i młodzieży służące 

ocenie ich fizycznego rozwoju pod kątem kariery w dziedzinach 

opartych na sprawności fizycznej (sport, taniec), a ponadto eks-

pozycje pozwalające na identyfikację obiektów ukrytych w ciele 

ludzkim. Dla takich działalności ustanowiono obowiązek uzasad-

nienia, a  ponadto wymóg poinformowania osoby poddawanej 

ekspozycji w  wyniku obrazowania pozamedycznego o  jej celu, 

skutkach i  zagrożeniach z  tym związanych, a  także obowiązek 

uzyskania pisemnej zgody takiej osoby na przeprowadzenie eks-

pozycji. W przypadku obrazowania pozamedycznego z wykorzy-

staniem urządzeń radiologicznych wyjątek od wymogu uzyska-

nia zgody wprowadzono dla ekspozycji służących identyfikacji 

obiektów ukrytych w  ciele ludzkim. W  takim przypadku, jeżeli 

przemawiają za tym względy bezpieczeństwa publicznego lub 

podejrzenie popełnienia przestępstwa, zgodę osoby może za-

stąpić zezwolenie sądu lub prokuratora (w zależności od etapu 

postępowania). Warto odnotować, że ekspozycja w celu identy-

fikacji obiektów ukrytych w ciele ludzkim nie będzie mogła być 

w  ogóle przeprowadzona, jeżeli osiągnięcie tego celu będzie 

możliwe przy użyciu środków lub procedur niezwiązanych z wy-

korzystaniem promieniowania jonizującego. Analogicznie, jak 

w przypadku narażenia w celach medycznych, również i w prze-

pisach dotyczących narażenia w  wyniku obrazowania pozame-

dycznego, nowelizacja ustanawia wymogi szczególnej ochrony 

kobiet w wieku rozrodczym i kobiet w ciąży, a także dzieci. 

Ważną regulacją wprowadzoną w  ramach nowelizacji jest 

określenie podstawy przeprowadzenia ekspozycji związanych 

z narażeniem w wyniku obrazowania pozamedycznego z wyko-

rzystaniem urządzeń radiologicznych. Za podstawę tę ustawa 

nowelizująca przyjmuje pisemne zlecenie, będące swoistym 

odpowiednikiem skierowania dla ekspozycji medycznych. Usta-

wa nie reguluje przy tym ani uprawnień do sporządzania takich 

zleceń, ani zakresu informacji objętych takim zleceniem. Kwe-

stie uprawnień do  wystawienia zleceń na przeprowadzenie 

ekspozycji pozamedycznych (także tych z  wykorzystaniem 

urządzeń radiologicznych) pozostawiono do uregulowania 

w przepisach odrębnych. Jeżeli chodzi o zakres informacji, które 

powinny znaleźć się w takim zleceniu, to kwestie te zostaną ure-

gulowane przez właściwych ministrów w aktach wykonawczych 

do ustawy – Prawo atomowe (chodzi o rozporządzenie ministra 

zdrowia, a także rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych 

i ministra do spraw kultury fizycznej wydawane w porozumieniu 

z ministrem zdrowia, stosownie do właściwości tych ministrów). 

Określenie zakresu informacji, jakie powinny znaleźć się w zle-

ceniach na  przeprowadzenie poszczególnych ekspozycji poza-

medycznych wiąże się z wymaganiem dyrektywy BSS dotyczą-

cym zapewnienia możliwości późniejszej oceny szczegółowego 

uzasadnienia zastosowania ekspozycji w  celach obrazowania 

pozamedycznego (w ramach dopuszczalnego dyrektywą BSS 

przeglądu szczegółowego uzasadnienia takich ekspozycji). Eks-

pozycje w celach pozamedycznych z wykorzystaniem urządzeń 

radiologicznych będą mogły być przeprowadzone wyłącznie 

w zakresie wynikającym z wystawionego zlecenia i – co istotne 

– tylko w jednostkach ochrony zdrowia dysponujących zgodą na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagno-

styki. Wydaje się, że rozwiązanie to pozwoli zapewnić osobom 

poddawanym ekspozycjom pozamedycznym wystarczająco 

wysoki poziom ochrony radiologicznej. Temu samemu celowi 

przyświeca również wprowadzona na gruncie nowelizacji Pra-

wa atomowego możliwość określenia przez ministra zdrowia 

odrębnych (bardziej wygórowanych) wymagań dla urządzeń 

radiologicznych i urządzeń pomocniczych stosowanych do wy-

konywania ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego, 

a także odmiennego ukształtowania zakresu oraz częstotliwości 

testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych (i pomocni-

czych) stosowanych w tych celach. Także procedury wzorcowe 

mogące stanowić podstawę opracowania procedur szczegóło-

wych dla ekspozycji pozamedycznych mogą zostać opracowane 

w  sposób różniący się od procedur wzorcowych dla standar-

dowych ekspozycji medycznych. Uprawnienie do opracowania 

takich procedur wzorcowych dla zastosowań pozamedycznych 

zostało bowiem przyznane komisji do spraw procedur i audytów 

klinicznych zewnętrznych. Ustawa nowelizująca przesądziła, 

że do ekspozycji pozamedycznych (z wykorzystaniem urządzeń 

radiologicznych) nie stosuje się przepisów dotyczących – okre-

ślonych dla osób z ogółu ludności – ograniczników dawek (limi-

tów użytkowych dawek) oraz dawek granicznych.
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System DoseWatch – 
zarządzanie dawką w świetle 
znowelizowanych wymogów

W erze powszechnej informatyzacji zarządzanie 

oraz optymalizacja dawki promieniowania jest 

możliwa nie tylko dzięki nowoczesnym systemom 

zarządzania dawką, ale przede wszystkim dzięki 

zespołom wykwalifikowanych specjalistów wdroże-

niowo-aplikacyjnych.

Kompleksowy program zarządzania dawkami wy-

maga przemyślanej strategii, urządzeń i technologii 

zapewniających stosowanie możliwie niskich dawek 

i wiąże się ze współpracą całego zespołu – począw-

szy od radiologów interpretujących obraz, poprzez 

fizyków medycznych, którzy oceniają protokoły aż 

po techników obsługujących sprzęt.

Jako przykład praktycznego efektu funkcjono-

wania takiego skoordynowanego działania może 

posłużyć historia pracownika Zakładu Diagnostyki 

Obrazowej Szpitala im. Świętego Józefa w  Paryżu 

– panią Maryse Vettse, która jest technikiem elek-

troradiologii.

Niedługo po wdrożeniu systemu DoseWatch 

przeanalizowano alarmy wygenerowane przez sys-

tem na liście roboczej i  zidentyfikowano pacjenta, 

u  którego zaplanowano badanie TK. Ostrzeżenie 

dotyczyło wysokiej dawki skumulowanej. Po anali-

zie historii wcześniejszych badań, radiolog i  lekarz 

prowadzący pacjenta, ustalili, że kolejne badanie TK 

nie było konieczne w zaplanowanym terminie. 

System zarządzania dawką musi być elastyczny. 

Automatyczne gromadzenie danych z urządzeń 

rentgenowskich powinno funkcjonować w  tle, bez 

udziału pracowników zakładu. DoseWatch dzię-

ki bezpośredniemu połączeniu z  systemami do 
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diagnostyki obrazowej nie ma wpływu na działanie innych syste-

mów szpitalnych takich jak np. PACS. Oprogramowanie powinno 

działać w sposób zintegrowany bez względu na rodzaj oraz pro-

ducenta urządzeń generujących promieniowanie. 

Dane zbierane przez system są następnie porównywane 

z progami alarmowymi, którymi mogą być np. krajowe diagno-

styczne poziomy referencyjne. Dzięki funkcji automatycznie 

wysyłanych alarmów można szybko zidentyfikować obszary wy-

magające uwagi – optymalizacji bądź konieczności uzasadnienia 

ewentualnego przekroczenia referencyjnego poziomu dawki. 

Pracownie diagnostyczne mogą również zaimplementować sys-

tem kontroli jakości dzięki zbiorczym raportom, jak również na-

rzędziom służącym do analizy porównawczej w zakresie użycia 

dawki, praktyk operatorów oraz procedur.

System informatyczny DoseWatch wyposażony jest w szereg 

dodatkowych funkcjonalności. Pomagają one w zidentyfikowa-

niu przyczyny wysokiej dawki promieniowania, którą może być 

na przykład: nieprawidłowe ułożenie pacjenta w  izocentrum 

gantry tomografu, jego anatomia, parametry dozymetryczne 

użytego protokołu bądź procedury. 

W ramach platformy DoseWatch rozwijane są narzędzia, które 

wspierają fizyków w ich pracy. Jako przykład może nam posłużyć 

szacowanie dawki otrzymanej przez płód w module Organ Dose. 

 Organ Dose to licencjonowana technologia dozymetryczna 

opracowana przez Duke University. Moduł korzysta z  bibliote-

ki fantomów XCAT i stosuje oparte na konwolucji podejście do 

dawki narządowej. Moduł ten szacuje wartości dawki na podsta-

wie stu sześćdziesięciu fantomów XCAT w oparciu o modulację 

prądu lampy podając przedziały graniczne. Funkcja szacowania 

dawki dla płodu uwzględnia również tydzień ciąży przy użyciu aż 

pięćdziesięciu fantomów XCAT dla pacjentek. 

W przypadku pacjentów, którzy wymagają zabiegów inter-

wencyjnych, szczególnie przydatny jest moduł Skin Dose Map 

(Mapa dawki na skórę). Dzięki graficznemu rozkładowi dawki 

promieniowania, narzędzie to doceniane jest zarówno przez fi-

zyków medycznych, jak i lekarzy. Skin Dose Map służy do oceny 

ryzyka urazów skóry po zabiegach interwencyjnych i może być 

bardzo pomocne w komunikacji z pacjentem. 

Wraz z  wprowadzeniem dyrektywy unijnej 2013/59/EURA-

TOM oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (o zmianie ustawy 

– Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej), 

pracownie radiologii muszą dostosować się do wytycznych, 

które dotyczą m.in. monitorowania i  optymalizacji dawki. Sto-

sowanie diagnostycznych poziomów referencyjnych to kolejny 

kluczowy punkt, jaki nakazuje wspomniana Ustawa. Nowością są 

także kliniczne audyty zewnętrzne, które podczas kontroli mają 

obowiązek m.in. porównania poziomów dawek w procedurach 

szczegółowych z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi. 

Moduł DRL (Diagnostycznych poziomów referencyjnych) sys-

temu DoseWatch umożliwia skonfigurowanie systemu alarmo-

wego w oparciu o krajowe poziomy referencyjne. Sporządzenie 

raportu procedur wraz z  poziomami dawki jest niezwykle pro-

ste, a gotowe pliki możemy od razu wysłać do właściwych orga-

nów regulacyjnych.

W przypadku potrzeby optymalizacji, jednostki systemu 

ochrony zdrowia mogą liczyć na dalsze specjalistyczne wsparcie 

zespołu aplikantów klinicznych. Pomogą oni w uzyskaniu możli-

wie niskich dawek promieniowania przy utrzymaniu jak najlep-

szej jakości obrazowania.

 DoseWatch jest zainstalowany w  tysiącach renomowanych 

ośrodków medycznych na całym świecie. W  Polsce z  tego roz-

wiązania korzysta już blisko 150 placówek. DoseWatch wyzna-

cza nową kulturę optymalizacji dawki promieniowania z  za-

chowaniem wysokiej jakości diagnostycznej w  uzyskiwanych 

obrazach. Stanowi to niepodważalny sukces ochrony radiolo-

gicznej pacjenta. 

About GE Healthcare: 

GE Healthcare is the $19.8 billion healthcare business of GE 

(NYSE: GE). As a  leading provider of medical imaging, monitor-

ing, biomanufacturing, and cell and gene therapy technologies, 

GE Healthcare enables precision health in diagnostics, therapeu-

tics and monitoring through intelligent devices, data analytics, 

applications and services. With over 100 years of experience in 

the healthcare industry and more than 50,000 employees glob-

ally, the company helps improve outcomes more efficiently for 

patients, healthcare providers, researchers and life sciences com-

panies around the world. Follow us on  Facebook,  LinkedIn,  Twit-

ter and The Pulse for latest news, or visit our website https://corpo-

rate.gehealthcare.com/ for more information. 
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wspierane przezDlaczego warto wybrać aparat DR  
właśnie firmy Agfa?

Obrazowanie jest w naszym DNA

Dlaczego godzić się na „wystarczającą” jakość obrazów,  
jeśli można mieć doskonałą – i do tego z minimalną dawką? 

ZMNIEJSZENIE DAWKI 

Sercem rozwiązań CR i DR Agfa jest unikalne oprogramowanie 
MUSICA do inteligentnego przetwarzania obrazów, zapewniające 
pewność diagnozy, stałą jakość obrazu niezależnie od czynników 
ekspozycji, wielkości pacjenta, rodzaju badania – nawet przy 
minimalnych dawkach.
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