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РЕАЛЬНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ 

РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В 
РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЦІ В УМОВАХ 

ДЕФІЦИТУ КОШТІВ
      ,



Переведення у 2000-2006 роках на цифрову технологію 
значної кількості працюючих флюорографів та 
рентгенодіагностичних комплексів паралельно з закупівлею 
нових цифрових рентгенодіагностичних систем дозволило у 
той час замінити близько 30% флюорографій профілактичною 
цифровою рентгенографією, і тим самим більше як на 20 
відсотків зменшити колективну ефективну дозу, яку отримує 
населення при профілактичних обстеженнях грудної клітки. 



Оцінка ефективності переходу на цифрову технологію 
для різних рентгенодіагностичних досліджень

Потенційно можливе зниження 
колективної дози, у відсотках

Потенційно можливе скорочення 
експлуатаційних витрат протягом 10 
років

Необхідні фінансові ресурси для 
переходу на цифрові технології, в млн. 
у.о.

1 - рентгеноскопія

2 - рентгенографія

3 - флюорографія

4 - очікуване додаткове скорочення 
експлуатаційних витрат за рахунок 
зменшення необхідної кількості 
скринінгових систем при переході до 
цифрової рентгенографії, 
в млн. у.о.

4

44



Проведені у той час Центром рентгенівських технологій АРУ розрахунків 
показували, що вклавши до 62.0 млн. доларів в дообладнання цифровими 
приймачами «Альфа-Р» всіх флюорографів та до 119 млн. доларів в 
модернізацію обладнання для рентгеноскопії з дообладнанням його 
цифровими приймачами «Альфа-С», можна було б фактично вдвічі 
зменшити колективну ефективну дозу для населення країни.  Враховуючи на 
те, що щорічно на оновлення матеріально-технічної бази радіологічної 
служби витрачається близько 20 млн. доларів, була можливість це зробити 
протягом 9-10 років. На жаль, у керівництва є інші більш важливі завдання.

Як змінилася ситуація за 10 років в що можна зробити зараз?



В даний час з'явилися додаткові можливості з модернізації, які дають 
можливість не тільки замінити флюорографію цифровою рентгенографією, а 
й виключити проведення рентгеноскопії без ПРЗ. В даний час в Україні 
виробляються динамічні цифрові приймачі, що дозволяють виконувати 
за цифровою технологією всі рентгенологічні дослідження: 
рентгенографічні, рентгеноскопічні, томографічні (рентгенівський 
томосинтез) і мамографічні. 



В даний час в Україні щорічно виконується більше 20.0 мільйонів 
профілактичних досліджень органів грудної клітини, з них близько 
60 відсотків робиться за допомогою плівкових флюорографів. За 
даними Інституту медичної радіології ім. Григор'єва, реальні 
променеві навантаження на обстежуваних на флюорографах, що 
виробили свій технічний ресурс, перевищують 1.0 мЗв, в той час як 
при цифрової рентгенографії вони значно менше. Тобто одним з 
напрямків зменшення променевого навантаження на населення 
України є виведення із експлуатації плівкових флюорографів. 
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Виведення із експлуатації плівкових флюорографів
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Виведення із експлуатації плівкових флюорографів



Цифрова
Базова
Рентгенографічна
Система

Замінює як 
флюорограф так і РДК на 2 

робочі місця

Рентгенодіагностична 
система ВООЗ !!!

Виведення із експлуатації плівкових флюорографів



Цифрові базові 
рентгенографічні 
системи можуть 
встановлюватися 
як в стаціонарних 
рентгенівських 
кабінетах, так і на 
пересувних шасі



Дообладнати цифровим приймачем можна 
як стаціонарний, так і пересувний 

рентгенівський аппарат!

Виведення із експлуатації плівкових флюорографів

     Враховуючи, що щорічно в країні 
закуповується менше 100 одиниць 
рентгенівського обладнання, говорити 
про переоснащення декількох тисяч 
рентгенівських кабінетів новою 
апаратурою сьогодні говорити не 
доводиться, тому модернізація 
працюючого рентгенівського 
обладнання є єдиним реальним шляхом 
оновлення матеріально-технічної бази 
рентгенодіагностики в існуючих 
економічних умовах!!!



Виведення із експлуатації плівкових флюорографів



Сучасні цифрові рентгенівські технології дозволяють проводити 
дослідження не в спеціалізованих автомобілях!!!

5 кВт моноблок 
з ємнісним 
накопичувачем 
енергії

Цифровий 
приймач «Іона-
Р4000»

Виведення із експлуатації плівкових флюорографів



Виведення із експлуатації плівкових флюорографів

Рентгенівський томосинтез як шлях подальшого підвищення 
ефективності профілактичних обстежень органів грудної клітки!



Щорічно в Україні виконується понад 1.0 мільйона 
рентгеноскопій. При цьому менше 40% поворотних столів-

штативів оснащені підсилювачами рентгенівського зображення 
(ПРЗ). Враховуючи, що в даний час більше 85% рентгенівського 
обладнання виробило свій технічний ресурс, тобто знаходиться в 

експлуатації більше 10 років, можна припустити, що частина 
наявних ПРЗ вже не працює. Ймовірно, це є однією з причин 

скорочення кількості рентгеноскопій. Таким чином, близько 60% 
рентгеноскопій в Україні сьогодні виконується без використання 
ПРЗ, що збільшує променеве навантаження на пацієнта більше, 

ніж в 3 рази. Тому середні ефективні дози при рентгеноскопічних 
дослідженнях в Україні становлять 12-26 мЗв. Таким чином, 
другим напрямком скорочення променевого навантаження на 

населення країни в рентгенодіагностиці є виключення проведення 
рентгеноскопії без ПРЗ. 



Виключення проведення скопії без ПРЗ



Кабінет цифрової рентгеноскопії

Виключення проведення скопії без ПРЗ



5,34 мЗв6,58 мЗв
уменьшение времени и 

мощности эксп. 

дозы

7,04 мЗв
tср=240с+4приц. 

снимка

ЖКТ

3,49 мЗв5,34 мЗв
уменьшение времени и 

мощности эксп. 

дозы

6,85 мЗв
tср=300с+4приц. 

снимка

Ирригоскопия

1,89 мЗв2,74 мЗв
уменьшение времени и 

мощности эксп. 

дозы

3,65 мЗв 
tср=180с+4приц. 

снимка

ОГП

Эффективная доза с 
цифровым 

приемником

без прицельных 
снимков

Эффективная доза с 
цифровым приемником

Эффективная 
доза с УРИ

Исследование





Назва обладнання Орієнтовна ціна, дол.. США Складова цифрової 
технології, %

Цифровий приймач на 
трансформерній стійці

 
20000

 
85

Цифрова базова 
рентгенографічна система

 
87000

 
20

Рентгенодіагностичний 
комплекс на 2 робочі місця

 
                    90000

 
18

Рентгенодіагностичний 
комплекс на 3 робочі місця
(два цифрових приймача: 
для рентгенографії та 
рентгеноскопії)

 
 

170000

 
 

19

Цифровий телекерований 
стіл-штатив
(динамічний цифровий 
приймач формату 35х43 см)

 
 

180000

 
 

17

Складова витрат на цифрову технологію
 візуалізації у ціні обладнання











Разом 
до підкорення нових 

вершин

Дякую за увагу!
Дякую за увагу!

Весняного 
всім 
настрою!
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