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Procedury wzorcowe 

1.1 

Procedury wzorcowe to urzędowy opis 

warunków wykonania danej procedury 

radiologicznej. Określają zarówno wymagania 

co do kwalifikacji personelu zlecającego, 

wykonującego procedurę, jak też i opisującego 

jej wyniki, komu można ją wykonać, 

przeciwskazania oraz szczegóły techniczne jej 

wykonania. To wszystko zebrane jest w 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia, wydane na 

podstawie ustawy Prawo atomowe. Jest to 

jeden chyba z najbardziej obszernych 

dokumentów w polskim prawie (3 200 stron).  

Na podstawie procedur wzorcowych podmiot 

wykonujący badania czy terapię 

z wykorzystaniem promieniowania jonizującego 

opracowuje procedury robocze (własne), które 

muszą być zgodne ze wzorcowymi. Zgodność ta 

podlega badaniu w trakcie audytów klinicznych 

(wewnętrznych i zewnętrznych) . 

1.2 

Z tak ogromnego dokumentu wyłuskaliśmy trzy 

najczęściej stosowane w stomatologii: 

 zdjęcie wewnątrzustne; 

 zdjęcie pantomograficzne; 

 badanie wolumetryczne części 

twarzowej czaszki. 

 

 

 

 

 

 

1.3 

W tym miejscu należy odnieść się do zawartych 

w procedurach wymagań co do kwalifikacji, 

jakie powinna mieć osoba opisująca wyniki 

badań. W procedurze rtg/rvg wewnatrzustnego 

oraz pantomograficznego zawarty jest wymóg, 

iż może to być lekarz dentysta  (lekarze dentyści 

nie są dopuszczeni do uzyskania specjalizacji 

z radiologii), jednakże po „odpowiednim 

przeszkoleniu z zakresu radiologii 

stomatologicznej”. 

Od przepisów prawa wymaga się, aby były jasne 

i czytelne. Toteż pojęcie „odpowiedniego 

przeszkolenia” prowadzi do postawienia 

pytania, które przeszkolenie jest 

„odpowiednie”. 

Samorząd lekarski wnioskował już o zmiany 

w procedurach w celu usunięcia tego 

zastrzeżenia, gdyż budzi ono wiele wątpliwości 

interpretacyjnych. Nierzadko prowadzi też do 

prób ograniczania prawa lekarzy dentystów do 

opisywania wyników tych badań czy wręcz 

namawiania na udział w płatnych szkoleniach, 

po których lekarz dentysta będzie „uprawniony” 

do opisu wyników tych badań.  

1.4  

Linki do wspomnianych dokumentów: 

Rtg/rvg  wewnątrzustne /  pantomogram / 

badanie wolumetryczne  

Całość dokumentu: Obwieszczenie Ministra 

Zdrowia [ ] Dz. Urz. MZ z 2015 r. poz. 78

 

Z CYKLU: „MOJA PRAKTYKA”  

R  A  D  I  O  L  O  G  I  A   

https://stom.hipokrates.org/folder/rtg/ProceduryRTG_zebowe.pdf
https://stom.hipokrates.org/folder/rtg/ProceduryRTG_panto.pdf
https://stom.hipokrates.org/folder/rtg/ProceduryRTG_CBCT.pdf
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2015/78/

