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 Riigiasutused
 Meditsiinikiiritusest tingitud elanikkonna kollektiivse 

efektiivdoosi hindamine (art. 63)
 Protseduuride sageduste ja dooside põhjal

 Riiklike diagnostiliste referentsväärtuste määramine, 
uuendamine ja kasutamise tagamine (juhend) (art. 55)
 Dooside jaotuste põhjal

 Haiglad
 Dooside optimeerimine (art. 55)

 Nende nõuete täitmiseks vajalik dooside 
mõõtmine, kogumine ja raportimine

Medical physics expert shall take responsibility for 
dosimetry, including physical measurements for 
evaluation of the dose delivered to the patient, give 
advice on medical radiological equipment, and
contribute in particular to the following (art. 85):
(a) optimisation of the radiation protection of patients 
and other individuals subjected to medical exposure, 
including the application and use of diagnostic
reference levels;
- - -
(f) the training of practitioners and other staff in 
relevant aspects of radiation protection.
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 Euroopa Komisjoni juhendid: 
 EC. Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) 

for medical exposures. Radiation Protection 109
(1999)

 EC. European guidance on estimating population
doses from medical X‐Ray procedures. Radiation
Protection 154 (2008)

 UK (IPEM, BIR, NRPB), USA (AAPM, ACR, 
NCRP), Soome (STUK), jm

EC, 1999

IAEA, 2007

UK, 2004

USA, 2012

EC, 2008

FIN, 2004

 Dose Datamed (1) – DDMED1 (2004-2007)
Development of a harmonised methodology for 
dose data processing regarding radiodiagnostic
imaging procedures in medical applications
 Radiation Protection 154 (2008)

 Dose Datamed 2 - DDMED2 (2011-2013)
Study on European population
doses from medical exposure
 DDM2 DRAFT reports (25.01.2013)
http://ddmed.eu

 Röntgendiagnostilises uuringus saadava 
patsiendidoosi hindamise juhend (Kavand), 
koostanud K. Kepler ja A. Servomaa, 
14 lk, 2003 http://www.radexpert.eu/patsiendidoosi-hindamine.pdf

 Juhend meditsiiniradioloogia protseduuridel 
patsiendidoosi hindamiseks (Kavand),
koostanud K. Kepler, A. Vladimirov, J. Kepler,
58 lk, 2013
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 patsiendidoos (või doos) – diagnostilise protseduuri käigus röntgenkiiritust või 
radioaktiivset kiiritust saava patsiendi (või ekvivalentse fantoomi) doosi 
üldmõiste, mille all konkreetsel juhul tuleb täpsustada füüsikalise suurusena kas 
doospindala, pealelangeva õhukerma, naha sisenddoosi, elundi ekvivalentdoosi, 
kompuutertomograafia doosiindeksi, manustatud radionukliidi aktiivsuse, 
patsiendi efektiivdoosi või muu dosimeetrilise suuruse väärtus 

(kohandatud määratlus [määruse kavandi] järgi)
 diagnostiline referentsväärtus (DRV) (ingl. diagnostic reference level, DRL) –

diagnostilise standardprotseduuriga kaasneva kiirgusdoosi või 
radiofarmatseutikumi aktiivsuse võrdlustase standardsuurusega patsiendi jaoks, 
mida kasutatakse patsiendidoosi optimeerimise eesmärgil; referentsväärtus 
leitakse praktikas rakendatavate dooside sagedusjaotuse põhjal mingi statistilise 
parameetrina (nt kolmas kvartiil) või manustatud aktiivsuste sagedusjaotuse 
alusel ekspertgrupi hinnangu põhjal 

(kohandatud määratlus [määruse kavandi] järgi)
 standardprotseduurid - meditsiiniradioloogia protseduurid, mille kohta 

kogutakse üleriigiliselt doosiandmeid ja mille jaoks määratakse diagnostilised 
referentsväärtused; enamasti on need protseduurid ka kõige suurema panusega 
elanikkonna kollektiivdoosis 

(kohandatud määratlus [määruse kavandi] järgi)

Kiirgussuurus Tähis Soovituslik	ühik Modaliteet

doospindala DAP mGycm2

(milligrei‐
ruutsentimeeter)

tavaradiograafia;	
läbivalgustusega	
protseduurid	
(sh	angiograafia,	
menetlusradioloogia);
hambapanoraam‐
ülesvõte;	
hamba	
koonuskimpkompuuter‐
tomograafia

pealelangev	õhukerma	 K																														 mGy	
(milligrei)

hambaröntgenülesvõte

keskmine	
rinnanäärmedoos	

MGD mGy	
(milligrei)

mammograafia

kompuutertomograafia	
volumeetriline	
doosiindeks

CTDIvol mGy	
(milligrei)

kompuutertomograafia

doospikkus DLP mGycm	
(milligrei‐ sentimeeter)

kompuutertomograafia	

läbivalgustuskestus FT min	
(minut)

läbivalgustus	(sh	
angiograafia,	
menetlusradioloogia)

aktiivsus A MBq	
(megabekrell)

nukleaarmeditsiin

 Tavaradiograafia
 Mammograafia
 Läbivalgustusega protseduurid
 Kompuutertomograafia
 Dentaalradioloogia
 Nukleaarmeditsiin
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 Standardprotseduurid

 Diagnostilises radioloogias TOP 20 (RP154)
 Annavad suurema osa kogu kollektiivdoosist
 Metoodiliselt soovitatud võtta esmalt aluseks siis, kui 

liimesriigis pole täpne dooside jaotus teada

 Uuendatud TOP 20 (DDMED2 andmete põhjal)
 Riigiti väga erinevad
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 Doosiandmeid kogutakse 
standardprotseduurides vähemalt 10 patsiendi 
uuringus

 Patsientide valim kaaluga 60-80 kg, valimi 
keskmine 70±3 kg (v.a. mammograafia, 
menetlusradioloogia?)

 Soovitatavalt
 Igal aastal haigla tasemel (siseauditi jaoks)
 Iga 3 aasta tagant riigi ulatuses

 Doosijuhendis ei käsitleta kvaliteeditagamise muid 
aspekte, mis on täpsustatud muudes EC juhendites:
 Criteria for acceptability of medical radiological equipment used 

in diagnostic radiology, nuclear medicine and radiotherapy. 
Radiation Protection 162. CEC, 2012.
 Kvaliteedikontroll, sh kalibreerimine, kiirgussaagise 

mõõtmine, mõõtemääramatus

 European Commission guidelines on clinical audit for medical
radiological practices (diagnostic radiology, nuclear medicine and 
radiotherapy). Radiation Protection 159. CEC, 2009.

 Referral guidelines for imaging. Radiation Protection 118. 
CEC, 2000 (update 2008…update 2013?).

 Radiation Protection 162 (2012)
 Kriteeriumiks: kõrvaldustase (suspension level)

 Kvalitatiivne või kvantitatiivne toimimisnäitaja, millest 
halvemal juhul tuleks seade kasutusest kõrvaldada

 Kriteeriumide kategooriate A, B ja C kohta antud kirjanduse 
viited, lisaks D kategooria

 Katsetussagedusi pole täpsustatud
 Kvaliteeditagamisel soovitatav iga testi jaoks 

määratleda lisaks ka sekkumistase (remedial level)
 nt UK juhendites, antud ka metoodilisi juhiseid

 EBMÜ töörühma (koord. Laura Karindi) raames 
arutatud RP162 kvaliteedikontrolli sagedusi iga testi 
kaupa eraldi (enamasti 2 a)

 Radiation Protection 159 (2009)
 Siseaudit igal aastal
 Välisaudit iga 5 aasta tagant

 Lisaks IAEA kliinilise auditi juhendid:
 Comprehensive Clinical Audits of Diagnostic Radiology 

Practices: A Tool for Quality Improvement Quality 
Assurance Audit for Diagnostic Radiology 
Improvement and Learning (QUAADRIL). 2010, 193 pp

 QUANUM (Quality Assurance in Nuclear Medicine) 
(2009)

 QUATRO (Quality Assurance Team for Radiation 
Oncology) (2007)
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 Radiation Protection 118 (2000, update 2008)
 http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/118_update_en.pdf
 This document has been removed as outdated upon a request from the owner of the 

intellectual property rights
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/publications_en.htm

 Referral Guidelines for Imaging – EC Project 2011-2013
 European Society of Radiology (ESR) - Project Coordinator
 Workshop September 20 to 21, 2012 in Vienna (29 riiki, üle 30 ettekande)
 Broad agreement that European imaging referral guidelines are essential and 

should include specific advice for imaging children. The recommendation is 
for amalgamation of existing, rigorously-developed national referral 
guidelines rather than duplicating efforts through developing guidelines de 
novo.

 The results of the survey carried out by the project consortium indicate that 
imaging referral guidelines are available in two thirds of the EU Member 
States with legal requirement for guidelines and that in only one third of 
those countries who do not have a legal requirement for guidelines.

 iRefer (UK) - www.irefer.org.uk

 Algatatud töökavandi põhjal töötada välja 
kõigi asjaomaste erialaliitude (EBMÜ, ERÜ, 
ENMS, ERTÜ, …) konsensusena praktiline 
üldine juhend patsiendidoosi hindamiseks

 Iga haigla täpsustab enda jaoks vastavalt oma 
aparatuurile ja muudele tingimustele 
detailsemad juhised doosiandmete kogumiseks

Tänan!


