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Erinevad kiirguse allikad uuringu ajal
• Primaarne kiirekimp – rö-kiirgus enne kohtumist patsiendi, 

võre, laua või mõne kujutist intensiivistava objektiga. Oluliseim
kiirgusdoosi allikas patsiendile.

• Väljuv kiirekimp (exit beam) – sumbunud kiirgus, mis mõjub
detektorile. Kiir on “filtreeritud” ja on “kõvem” ning suurema
läbitungiva jõuga kui primaarne kiir.

• Hajukiirgus/tagasi hajunud kiirgus (scattered radiation, back
scatter radiation) – kui rö-kiir kohtub ainega/kehaga (koega) 
mistõttu tekib levimine erinevatesse suunadesse (Comptoni
efekt). Oluliseim kiirgusallikas vanematele/hooldajatele, 
personalile.

• Lekkekiirgus (leaking radiation) – kiirguse leke rö-torust. Siiski
piiratud, maksimaalselt fookusest 1 m kaugusel 1 mGy/h. Ei
panusta oluliselt personali kiirgusdoosi.

https://www.radiologycafe.com/frcr-physics-notes/radiation-dosimetry-protection-and-legislation/radiation-protection/
BIR 2020

https://www.radiologycafe.com/frcr-physics-notes/radiation-dosimetry-protection-and-legislation/radiation-protection/


Kiirguskaitse üldmõisted
• Patsiendidoos (või doos) – diagnostilise protseduuri

käigus röntgenkiiritust või radioaktiivse päritoluga
kiiritust saava patsiendi (või ekvivalentse fantoomi) 
kiirgusdoosi üldmõiste, mille all sõltuvalt
diagnostilisest modaliteedist mõistetakse füüsikalise
suurusena kas:

➢ doospindala, 

➢ pealelangevat õhukermat, 

➢ naha sisenddoosi, 

➢ rinnanäärmedoosi, 

➢ kompuutertomograafia volumeetrilist
doosiindeksit, 

➢ doospikkust, 

➢manustatud radionukliidi aktiivsust, 

➢ efektiivdoosi või muud dosimeetrilist suurust

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Ravimid/doosijuhend.pdf
https://socratic.org/questions/what-is-the-electromagnetic-spectrum-used-for

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Ravimid/doosijuhend.pdf
https://socratic.org/questions/what-is-the-electromagnetic-spectrum-used-for


Kiirguskaitse üldmõisted
• Ekspositsioon ehk kiiritus – dosimeetriline ühik mõõtmaks

ioniseerivat elektreomagnetilist kiirgust (rö, gamma-kiirgus). 

• KERMA (Kinetic Energy Released in a Material) – kõikide
neutraalsete osakeste poolt vabastatud laetud osakeste algsete
kineetiliste energiate summa (massiühiku kohta). 

• Neeldumisdoos, D  – dosimeetria põhisuurus, ioniseeriva
kiirguse poolt massiühikule üleantud energia ruumielemendis. 
Kiirguse bioloogilised toimed peaaegu proportsionaalsed
neeldunud doosiga.

• Kuigi grei sünonüümiks on J/kg, kasutatakse seda ühikut ainult
neeldumisdoosi, kerma ja üleantud erienergia mõõtmistel. 
Praktikas kasutatakse siiani tihti ka vanemat ühikut rad, 
kusjuures 1 rad = 10-2 Gy.

• Diagnostilises radioloogias KERMA ja D on võrdsed.
Radiation Protection in Paediatric Radiology. IAEA
Radiation Protection in Diagnostic and Interventinal Radiology.  Radiation units and dose quantifies. IAEA
Kiirgukaitse sõnastik (Digar)
A. Tilk Kiirgusohutuskoolitus 2020

ÜHIK
coulomb/kg (C/kg) või
roentgen (R), 1 R = 
0.000258 C/kg

SI-ühik =  joule per 
kilogram (J/kg) või gray
(Gy) ,1 J/kg = 1 Gy

1 grei (Gy).



Kiirguskaitse üldmõisted

• Keskmine neeldumisdoos – keskmine neeldunud doos koes või organis, 
DT; 

• Ekvivalentdoos, HT,R – Kiirgusfaktoriga (WR) korrutatud neeldumisdoos
koes või elundis. Kiirguse potentsiaalse kahjulikkuse mõõt. 
Ekvivalentdoosi SI-ühikuks on J.kg -1 . Selle ühiku nimetus on 1 siivert
(Sv). 1 Sv = 1 J kg -1. Kuigi siivert on sünonüümiks dzhaulile kilogrammi
kohta, tohib teda kasutada ainult ekvivalentdoosi ühikuna.

• Kiirgusfaktor, WR- Arv, millega korrutatakse neeldumisdoosi, selleks et 
arvestada erinevate kiirgusliikide erinevat suhtelist tervisekahjulikkust.

• Koefaktor, WT - Faktor, millega tuleb korrutada koe või elundi
ekvivalentdoose kudede ja elundite erineva kiiritustundlikkuse
arvestamiseks stohhastiliste kiirgusefektide tekkimisel.

• Efektiivdoos, E - Vastavate koefaktoritega korrutatud kudede
ekvivalentdooside summa, kus HT on keskmine ekvivalentdoos koes või
elundis; WT on ICRP poolt koe jaoks määratletud koefaktor. Arvestab
koe/organi tundlikkust erinevate kiirgutüüpide korral. Väljendab 
kiirguse poolt tekitatavat kahju. Hindab paremini bioloogilist mõju kui
neeldumisdoos. Ühik: 1 Sv. 

Radiation Protection in Paediatric Radiology. IAEA
A. Tilk Kiirgusohutuskoolitus 2020
Kiirgukaitse sõnastik (Digar)



Koefaktorite muutus ajas

Kude või organ 
(WT)

ICRP soovitatud koefaktor (WT)

ICRP 26 
(1977)

ICRP 60 
(1990)

ICRP 103 
(2007)

Luuüdi (punane) 0,12 0,12 0,12

Rinnanääre 0,15 0,05 0,12

Jämesool 0,12 0,12

Kops 0,12 0,12 0,12

Magu 0,12 0,12

Gonaadid 0,25 0,20 0,08

Põis 0,05 0,04

Maks 0,05 0,04

Söögitoru 0,05 0,04

Kilpnääre 0,03 0,05 0,04

Luupind 0,03 0,01 0,01

Aju 0,01

Süljenäärmed 0,01

Nahk 0,01 0,01

Subtotaalne 0,70 0,95 0,88

Ülejäänud koed 0,30 0,05 0,12

Kokku 1,00 1,00 1,00

ICRP 103. 2007
ECR 2021 loeng
BIR 2020

ICRP 103 järgi on ülejäänud koed neerupealised, ekstratorakaalne piirkond, sapipõis, süda, neerud, 
lümfisõlmed, lihased, suuõõne limaskest, pankreas, prostata, peensool, põrn, harknääre, 

emakas/emakakael.

• IRCP - International Comission on Radiologic Protection

• Erinevad koefaktorid – on võetud arvesse erinevate kudede
tundlikkust kiirituse stohhastiliste efektide põhjustamisel.

• Samad väärtused nii lastel kui täiskasvanutel!
• Erinevad koefaktorid summeruvad üle kogumi 1.0.



Ioniseeriva kiirguse mõjud
Risk kiirguskaitses on tõenäosus kaugefektide (kasvaja, 
pärilikud defektid) tekkeks.

1) Stohhastiline toime (juhuslik)

• Mõju raskusaste on sama, kuid tekkimise tõenäosus
kasvab koos kiirgusdoosiga. Puudub lävidoos.
Hilistoime. Nt kasvaja, pärilikkuse mõjud.

• Kiirguskaitse eesmärgiks juhuslike efektide tõenäosuse 
piiramine.

2) Koekahjustus (ehk deterministlik toime) 
(mittejuhuslik)

• Mõju raskusaste sõltub kiirgusdoosist. Mida suurem
doos, seda raskem mõju. Lävidoos olemas. Toime on 
äge. Nt nahapõletus, katarakt.

• Kiirguskaitse eesmärgiks mittejuhuslike efektide 
vältimine.

ICRP 103. 2007
A. Tilk Kiirgusohutuskoolitus 2020



Naiste vähiriskid elukaare jooksul

• Naiste vähiriskid erinevates organites
sõltuvalt ekspositsiooniaegsest
vanusest.

• Eksopositsioonivanus 5a -> 

• 9 rinnavähi juhtu neeldumisdoosi
mGy kohta kui kiiritatud 100 000 
patsienti.

• Ekspositsioonivanus 40 a -> 

• 1 rinnavähi juht tingitud kiirgusest, 
100 000 patsiendi kohta.

Hiles et al. Insights into Imaging (2021)
BIR 2020



Vaagna AP rö-ülesvõttel
gonaadide kaitse kasutamine?



Ajalooline perspektiiv: gonaadide kaitse
• 1905. a – esmane kasutamine, meeste steriilsuse vältimine; 

• kiirgusdooside vähenemisega loobuti sellest praktikast.

• 1950. keskpaik – gonaadide kaitse uuesti kasutuses – pärilike riskide 
vähendamine

• 1956. a ICRP – geneetiline kahjustus omandab suuremat tähtsust; 
maksimaalne geneetiliselt oluline doos (genetically significant dose, GSD) –
kogu populatsiooni genoomi kiirguskoormus (doos, mis põhjustab
populatsiooni tasemel sarnase geneetilise kahjustuse nagu tegelik doos
indiviid tasemel). GSD limit 5 rem (50 mSv) generatsiooni kohta.

• 1969. a – ICRP järgi GSD diagnostilise radioloogia jaoks 10-60 mrad per annum 
(0,1-0,6 mGy/aastas). 

• NB! Oli madalam, kui looduslik taustakiirgus. 

• GSD hääbus teaduskirjandusest.

• Peamiseks kriteeriumiks muutus kasvaja tekkimine.

• 1977.a – geneetiline risk koos somaatilise riskiga on arvestatud efektiivdoosi
ekvivalendis (HE), hilisemalt efektiivdoos (E).

• Geneetilise riski ümber mõtestamine peegeldub gonaadide koefaktori
väärtuse määramisel – mis ajas vähenenud.

Jeukens, C. R. L. N. Insights into Imaging 2020
BIR 2020



Ajalooline perspektiiv: gonaadide kaitse
• Plii (Pb) oli esimene kaitsematerjal alates Röntgeni ajast.

• 1903.a – Holzknecht kattis plii kummist materjaliga
• kontaktkontaminatsiooni vältimine.

• 1905. a – Cramer, gonaadide kaitse teraapia ajal nii naistel
kui meestel.

• 1907. a – Kienböck – testiste kaitsmine nii diagnostilise kui
terapeutilise protseduuri ajal. 

• Albers-Schönberg soovitas katta testiseid oma rö-raamatus
(1910, 1913, 1919), kuid 1941.a trükis enam mitte.

• Munasarjade katmise soovitust ei leidu varjases diagnostilise
radioloogia kirjanduses (terapeutilise protseduuri jaoks küll).

• 1954.a – ICRP – gonaadide kaitse saavutada läbi
kollimatsiooni ja kaitseekraanide.

• Ajalooliselt enamasti kontaktkaitsed.

• Olnud ka seemise kaitse soovitus – BaSo4 – läbi seedetrakti
varjestav kaitse lootele ja munasarjadele.

Jeukens, C. R. L. N. Insights into Imaging 2020



Ajalooline perspektiiv: gonaadide kaitse
• 1966. a – IRCP ALARA (“as low as is readily achievable”)

• 1973. a - optimiseerimise nõue

• 1976. a – FDA (21 CFR) soovitus kasutada gonaadide kaitset

• 1977.a – IRCP ALARA (“as low as is readily achievable”)

• 1982.a - CRP 34– „Reproduktiivse potentsiaaliga indiviidide 
testised/munasarjad peaksid olema kaitstud, kui nad paiknevad 
peamise rö-kiire väljas või 5 cm kaugusel sellest ning kui kaitse ei 
varja olulist diagnostilist informatsiooni või ei sega uuringut.”

• Kõhuülesvõttel: testiste neeldumisdoos väheneb 95%, 
munasarjade neeldumisdoos väheneb 50%.

• Tehnoloogia edusammud ja optimiseerimine

• gonaadide doosid 0,5-2% esialgsest 1905. a väärtustest.

• Tänasel päeval, peale optimiseerimist

• marginaalne pärilikkuse risk (<5 x 10-6)
Jeukens, C. R. L. N. Insights into Imaging 2020
Kemerink, G. J., et al. Insights into Imaging 2019 
https://www.radioprotection.org/articles/radiopro/full_html/2019/02/radiopro190010/radiopro190010.html

• Vaagna rö-ülesvõtted 1896-2018 (n=182). 

• Ajavahemikus 1896-2018 vaagna rö-ülesvõtte doosid vähenesid 400-kordselt.

https://www.radioprotection.org/articles/radiopro/full_html/2019/02/radiopro190010/radiopro190010.html


Paradigma muutus
• Kvantitatiivne teaduspõhine analüüs/uuringud

• Kiirgusriskide parem mõistmine

• ICRP 103: “Enamus kiirgusindutseeritud mutatsioone on suured mitmegeensed deletsioonid, mis 
suurema tõenäosusega põhjustavad pigem multisüsteemseid arenguhäireid kui monogeenseid (s.t 
Mendeli järgi päranduvat) haiguseid. Oluline märkida, et ainult vähesed nendest haigustest
lõpevad elussünniga.” “ Peaaegu kõikidel kroonilistel haigustel on geneetiline komponent, kuid
kuna enamus neid on multigeensed ja multifaktoriaalsed, siis mutatsioonikomponent (s.t haiguse
reageerimine mutatsiooni määra muutumisse) on väike, seega kroonilised haigused suhestuvad
ainult minimaalselt kiirgusindutseeritud mutasioonimäära tõusuga.”.

Testiste doos
(mGy)

Munasarjade
doos (mGy)

1959 2,5 1,2

2012 0,06 0,01

Doosi
vähenemine

~98% ~99%

• Tehnoloogia areng
• Rö-kiirte genereerimine, digitaalsed kujutise

retseptorid, digitaalne töötlus, AEC, lühem
uuringuaeg.

• Optimiseerimine potentsiaali kasutamine!
• DRL (diagnostic reference levels, ICRP 1990) – ESR 

2019 küsitluse järgi DRL kasutati 80-90% asutustest.

Vaagna AP rö-ülesvõte, 4-aastasel lapsel

Marsh, R. M., et al. AJR 2018



Kiirguskaitse - kontaktkaitse

• Täielik kontaktkaitse (total shielding)

• Osaline kontaktkaitse (partial shielding)

• Kontaktkaitse väljaspool uuringu piirkonda (out-of-field)

• Kontaktkaitse uuringu piirkonnas (in-field)

• Kui palju kaitset annab organite suhtes kontaktkaitse kasutamine.

Marsh, R. M., et al. AJR 2018



Uuringumodaliteetide jaotuvus laste
populatsioonis

• Malta õpetava üldhaigla põhjal, 
aastail 2008-2014

Portelli, J. L., et al. F Eur Radiol 2016
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/radiation/communicating-radiation-risks-in-paediatric-imaging-chapter-1.pdf?sfvrsn=56451823_2

WHO 
andmed

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/radiation/communicating-radiation-risks-in-paediatric-imaging-chapter-1.pdf?sfvrsn=56451823_2


Munasarjade paiknemine

Fawcett, S. L., et al. The British Journal of Radiology 2012
National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) Statement, 2021
ECR 2021 loeng.

Kings Lynn-tüüpi gonaadide kaitse, 
ideaalne positsioneerimine

Munasarjade positsioneerimise tsoonid. 
Tsoon 1 – kollane – „tõeline“ vaagen. 
Tsoon 2 – punane – munasari SI-liidusest mediaalsemal. 
Tsoon 3 – sinine – munasari SI-liidusest lateraalsemal. 
Tsoon 4 – roheline – munasari lumbosakraalsest 
ühendusest kraniaalsemal. 

Munasarjade paiknemine
(n=128), asukoha

määramine sonograafiliselt

Mõlemad munasarjad
“tõelises vaagnas”

Munasarjade
embrüoloogiline laskumine
vaagnasse jätkub peale
sündi ning lapseea jooksul.



Gonaadide kaitse korrektne paigutamine

Frantzen, M, J., Insights Imaging (2012) 

Gonaadide kaitsest saadav kasu (kiirgusriski vähenemine) on tütarlaste ja noore poiste
korral marginaalne.

• Gonaadide kaitse paigutus ebaõnnestus: 
• tütarlastel 91% ja poistel 66% juhtudest.

• ICRP, risk on olematu 10-6-10-7 .
• Ilma gonaadide kaitseta pärilikkuse risk sõltuvalt vanusest

tütarlastel 0,1×10-6 -1,3×10-6 . Poistel 0,3×10-6-3,9×10-6.
• Koos gonaadide kaitsega pärilikkuse riski vähenemine

totaalsest riskist tütralastel keskmiselt 6±3% ja poistel
24±6%. 



Näited

3a4k

14 a



Näited

1a0k, sääreluu murd; gonaadide kaitse, 
kontrollülesvõttel nihkunud just osaliselt sääreluu 
peale



Näited

10 a



Tehnika
• Lasteprotokollid (vastavalt lapse suurusele)

• Mõõta uuringuväljas oleva kehaosa paksus (kaliiprid)

• Korrektne positsioneerimine (projektsioon, PA projektsoon)

• Hajukiirguse võre
• Suurendab kujutise kontrasti, kuid tõstab ka kiirgusdoosi (kuni 50%)
• Lasteuuringute korral peab kasutatav tehnika võimaldama võre

eemaldamist
• Eriti kõhu-ülesvõtted väikelastel <3 a
• Kolju-ülesvõte <1 a
• Enamus fluoroskoopia uuringuid

• Imikutel ja väikelastel (<8 a või kehaosa paksus <10-12 cm) võre
kasutamine ei ole vajalik (suhteliselt madal hajukiirgus, mis tekib
kiiritatud massis/uuringumahus). 

• Lisafiltratsioon
• Madala energiaga footonid absorbeeritakse nahas ning ei panusta

kujutise loomisse, kuid tõstavad ebavajalikult patsiendi doosi.
• Lasteuuringute korral miinimumfiltratsioon 2,5 mm Al, peab olema

võimalus lihtsalt lisada täiendavat filtratsiooni (0,1-0,3 mm Cu) ja
muuta vastavalt vajadusele.Eurosafe loeng 2020

IAEA Paediatric L03 – Radiation protection of children in screen film radiography
TLH rö-masina tehniline kasutusjuhend

Patsient Vanus 
(kuud)

Pikkus 
(cm)

Kehakaal 
(kg)

Child 
(laps)

24-72 89-122 13-25

Baby 
(beebi)

6-24 65,5-92,5 8,3-14,6

Newborn 
(vastsünd
inu)

0-6 kuni 72,5 kuni 9,2



https://blog.cincinnatichildrens.org/radiology/why-do-we-measure-at-cincinnati-childrens/

https://blog.cincinnatichildrens.org/radiology/why-do-we-measure-at-cincinnati-childrens/


Kollimatsioon
• Kollimatsioon on kesksel kohal lasteradioloogias

• Lapsed väiksemad, organid üksteisele lähemal
• Täpne, vastavalt uuringupiirkonnale
• Valguskiirtega märgistatud piirkond

• Korrektne patsiendi positsioneerimine
• Immobilisatsioon – liigutusartefaktid, kordusülesvõtted

• Kollimeerimine mõjutab
• hajukiirgust (liiga suur uuringuväli->liigne kiirgus väljaspool uuringupiirkonda),
• suurema hajukiirguse tõttu kehvem kujutise kontrast ja resolutsioon
• kujutise töötlust ja üldist kvaliteeti

• Elektrooniline Cropping ≠ kollimatsioon
• Vihje – “hõbedane” ääris vihjab loomulikule kollimeerimisele

Eurosafe loeng 2020



Automaatne ekspositsiooni kontroll (AEC)
• AEC katkestab ekspositsiooni kui sihtmärk doos AEC sensori poolt registreeritud (->suboptimaalne kujutise kvaliteet)

• Kasutada ainult spetsiaalselt lastele valmistatud masinatel

• Lastel kehalise suuruse varieeruvus -> AEC optimiseerimine vastavalt patsiendile

• Ekpositsiooniajad peaksid olema lühikesed

• Vanemad AEC ei ole lastele kohased

• disainitud täiskasvanutele - sensori suurus, täiskasvanute geomeetria, tarkvara

• AEC seadmed (eriti radiograafilise pinge alumises vahemkus) vajavad minimaalse ekspositsiooniaja pikenemist

• Varjestuse kasutamine võib olla vastupidise efektiga

• Primaarse rö-kiire väljas AEC tõttu suurendab ekspositsiooni, sõltub varjustuse astmest

• Suurendab ka teiste tundlike organite doosi väljaspool uuringuvälja

• DAP suurenes 63% 5-aastase ja 147% täiskasvanu fantoomi korral

• Jämesoole ja mao doosid suurenesid 21-51% ja 17-100% 5-aastase ja täiskasvanu fantoomi korral

Eurosafe loeng 2020
ECR 2021 loeng, Kasznia-Brown



Automaatne ereduse kontroll
(automatic brightness control)

• ABC peaks olema välja lülitatud väga suurte
piirkondade uurimisel rö-positiivse kontrastainega
(vältimaks üleliigset kiirguskoormust)

• Nt kusepõie uuringul kontrastainega täidetud
kusepõis; irrigograafial soolelingud täidetud
kontrastainega.

Eurosafe loeng 2020



Uuringuväljast väljaspool olevate organite
kaitse
• Gonaadide kaitse rindkere ülesvõtte ajal:

• Tinapõlled uuringuvälja piiril on olematu väärtusega/kaitsega, uuringuväljast
>5 cm kaugemal – ebaefektiivne toime.

• Kaitsmine on efektiivne, mida lähemal organid paiknevad
kollimatsioonipiiridele.

• Primaarse rö-kiirest <5 cm jäävad organid (rinnanääre, gonaadid, 
kilpnääre) – võimalik varjestus, ilma et halveneks pildi kvaliteet.

• Testised ei peaks sattuma primaarse rö-kiire välja.

• Munasarjade katmine vastuolulisem.

• Rinnanääre – kasutada pigem PA projektsiooni (kui AP)

Eurosafe loeng 2020



Uuringuväljas olevate organite kaitse
• Munasarjade puhul 50% vähem neeldumisdoosi (kontaktkaitse korrektne paigutus)

• Kaitse paksus vähemalt 0,5 mm tina ekvivalenti

• Tinakaitse täpne paigaldamine
• Naised: 2,5 cm spina iliaca ant sup joonest mediaalsemal
• Mehed: sümfüüsi tasemel

• Gonaadid on vähem kiirgustundlikumad kui varasemalt arvati.

• Gonaadidele enamus kiirgust hajukiirguse tõttu.

• AEC kasutamise korral võimalus suuremaks doosiks kaitse mittekorrektsel
kasutamisel.

• Muude anatoomiliste struktuuride varjustus.

• Kordusülesvõtete vajadus (lapse liigutamine).

• Hügieeniküsimused.

Eurosafe loeng 2020



Gonaadide kaitse kasutamine

• Uuringu vajalikkus?

• Optimiseerimine!
• Personali poolt täielik arusaamine rö-masinate kasutamisest

ja uuringuprotokollidest

• Kollimatsioon – parim kaitse organitele väljaspool
uuringupiirkonda

• Küsitavused uuringuvälja jäävate organite puhul
• Tina-kaitsete kasutamine viima meede kogu protsessiahelas!
• Eelnevalt paika kõik muud meetmed doosi optimeerimiseks

• Korrektne positsioneerimine (immobilisatsioon)

• Õige uuringuprotokoll (pediaatriline protokoll, 
vastavalt lapse vanusele/suurusele)

Eurosafe loeng 2020



Hiles et al. Insights into Imaging 2021https://doi.org/10.1186/s13244-021-01085-4

https://doi.org/10.1186/s13244-021-01085-4


Muutuse kommunikatsioon

• Kasu versus kahju

• Selged juhised

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/radiation/communicating-radiation-risks-in-paediatric-imaging-chapter-3.pdf?sfvrsn=83d5acb3_2

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/radiation/communicating-radiation-risks-in-paediatric-imaging-chapter-3.pdf?sfvrsn=83d5acb3_2


Lisamaterjal

• http://www.eurosafeimaging.org/webinars/ask-
eurosafe-imaging-2020-radiation-protection-
webinar-series

• Veebiseminar

Shielding in paediatric radiology: pros, cons and 
controversies (1h 9 min)

http://www.eurosafeimaging.org/shielding-in-
paediatric-radiology-pros-cons-and-controversies

• Communicating Advances in Radiation Education for Shielding 
(CARES) 

https://w3.aapm.org/cares/

• Videoloengud (15-25 min)
Gonaadide ja loote kaitse.
Patsientide katmine (pildi kvaliteet, doosi optimeerimine, 
patsiendi positsioneerimine, kollimeerimine)

http://www.eurosafeimaging.org/webinars/ask-eurosafe-imaging-2020-radiation-protection-webinar-series
http://www.eurosafeimaging.org/shielding-in-paediatric-radiology-pros-cons-and-controversies
https://w3.aapm.org/cares/


Lisamaterjal:
European Congress of Radiology (ECR) 2023

https://connect.myesr.org/ecr-2023/ecr-2023-programme/?

https://connect.myesr.org/ecr-2023/ecr-2023-programme/
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Lisamaterjal:
European Congress of Radiology (ECR) 2023

https://connect.myesr.org/ecr-2023/ecr-2023-programme/?
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Lisamaterjal:
European Society of Paediatric Radiology (ESPR)

• Vajalik registreerumine

• https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_f4OE2HVOSCKBWrgF3eM
ToA

• Otseülekandes kõigile tasuta, salvestus hiljem kättesaadav ESPR liikmetele.



Lisamaterjal
European Society of Paediatric Radiology – Annual Meeting

https://www.espr2023.com/

https://www.espr2023.com/


Kokkuvõte

Gonaadide kaitse

Kollimeerimine

HEA RADIOGRAAFIA TEHNIKA!

Kaasaegne tehnoloogia

Personali koolitus/täiendus

Võre kasutamine/mittekasutamine

Filtratsioon, lisafiltratsioon

Patsiendi doosi
monitoorimine

Kvaliteediprogramm, 
audit

Positsioneerimine
Projektsioonid

Õigustatud 
uuring



Kokkuvõte

• Kontaktkaitsetest loobumine
on põhjendatud.

• Oluline arusaamine õigest
radiograafia tehnikast, mis 

panustab oluliselt
patsiendidoosi vähendamisse.

• Kommunikatsioon erinevate
osapoolte vahel.Gonaadide kaitse

Kollimeerimine
HEA RADIOGRAAFIA TEHNIKA!

Kaasaegne tehnoloogia

Personali koolitus/täiendus

Võre kasutamine/mittekasutamine

Filtratsioon, lisafiltratsioon

Patsiendi doosi
monitoorimine

Audit, 
kvaliteediprogramm

Positsioneerimine

Projektsioonid

Õigustatud 
uuring



Tänan tähelepanu eest!
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