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A páciensek sugárvédelméről szóló 97/43/Euratom direktíva (MED) 

végrehajtásának elősegítésére még 1997-ben kiadták a Radiation 

Protection 91 (RP91) jelű európai dokumentumot, amelynek címe: 

„Criteria for Acceptability of Radiological (including Radiotherapy) 

and Nuclear Medicine Installations”. 

Az RP91 korszerűsített és bővített változata a 2012. november végén 

közzétett RP162. 

Több éves munka előzte meg: első draft: 2008-ban. Számos szakértőt 

kértek fel véleményezésre, megküldték a tagországok hatóságainak, 

végül több mint 1 évig meg volt nyitva nyilvános hozzászólásra az 

EU honlapján. 

A „Diagnostic radiology” munkacsoprot vezetője: Prof. Jim Malone 

(Írország) 

Az ipar képviselete a munkacsoportban: Rémy Klausz (GE), Norbert 

Bischof (IEC). 

Előzmények 
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A projekt vezetői 

CoordinatorCoordinator: :       DrDr  Keith FaulknerKeith Faulkner  

DiagnosticDiagnostic  RadiologyRadiology  Lead:Lead:  Professor Professor JimJim  MaloneMalone  

NuclearNuclear  MedicineMedicine  Lead: Lead:     DrDr  SteliosStelios  ChristofidesChristofides  

RadiotherapyRadiotherapy  Lead: Lead:     Professor Stephen Professor Stephen LillicrapLillicrap  

Project Manager: Project Manager:       MrsMrs  RuthRuth  GuestGuest  

    

A A DiagnosticDiagnostic  radiologyradiology  Munkacsoport (Munkacsoport (ContributorsContributors):):  
  

DrDr  Steve Steve BalterBalter, , DrDr  Norbert Norbert BischofBischof, , DrDr  HildeHilde  BosmansBosmans, , MsMs  

Anita Anita DowlingDowling, , MsMs  AoifeAoife  GallagherGallagher, , MrMr  RemyRemy  KlauszKlausz, , DrDr  

LesleyLesley  MaloneMalone, , DrDr  IanIan  (Donald) (Donald) McleanMclean, , DrDr  Alexandra Alexandra 

Schreiner, Schreiner, DrDr  EliseoEliseo  VanoVano, , MrMr  Colin Colin WalshWalsh, , DrDr  Hans Hans 

ZoeteliefZoetelief, , MsMs  UnaUna  O’ConnorO’Connor..  
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A dokumentum célja:A dokumentum célja:  

Az új dokumentum célja, hogy a meglévő követelményeket 

korszerűsítse és az újabb berendezéstípusokra is lerögzítsen 

az EU-tagországokban alkalmazható követelményeket. Különös 

figyelmet fordít a MED direktíva által kiemelt szűrési, 

gyermekradiológiai és „nagy dózisú” eljárásokra, tanácsokat 

ad a gyorsan fejlődő technikák kezelésére, amelyekre (még) 

nincsenek elfogadott követelmények, és igyekszik mindezt 

összehangolni a 93/42/EEC orvostechnikai direktíva (MDD) 

megközelítésével is. Cél volt továbbá a lehető legszélesebb 

körű konszenzus elérése, beleértve a szakmai (orvosszakmai 

és orvosfizikusi) szervezeteket, a szabványosítási 

szervezeteket és a gyártókat is. 
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Kötelező, ajánlott vagy még az se? 1. 

Európai előszó: 

„the Commission does not recommend the direct adoption of the 

RP162 suspension levels in national regulations, as this may pose 

unnecessarily stringent limitations on the use of equipment. The 

adoption of regulatory restrictions on equipment use should be 

based on careful and thorough evaluation of national 

circumstances.” 

(Magyarul: „a Bizottság nem ajánlja az RP162 felfüggesztési 

szintjeinek közvetlen átvételét a nemzeti szabályozásokba, mivel ez 

a berendezések használatának szükségtelenül szigorú korlátozását 

okozhatja. A berendezések használatának hatósági szabályozása az 

adott ország körülményeinek gondos és alapos kiértékelésén kell 

hogy alapuljon.”) 

Augustin Janssens, Head of Radiation Protection Unit, Directorate 

General for Energy 
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Kötelező, ajánlott vagy még az se? 2. 

Az EC egy 1999-es iránymutatásában, amely a MED (97/43/Euratom) irányelvnek a 

nemzeti szabályozásokba való átvételéhez adott tanácsokat, ezt írta: 

„Competent authorities … shall also adopt specific criteria of acceptability for 

equipment in order to indicate when appropriate remedial action is necessary, 

including, if appropriate, taking the equipment out of service.” … the Commission’s 

guidance (EC (1999)) on transposition of the Directive into national legislation 

notes … that the “EC provide(s) guidance concerning criteria of acceptability for 

radiological and nuclear medicine equipment [RP 91]. However, this guidance gives 

only the absolute minimum requirements for equipment. Holders of installations 

should make effort(s) to adopt more stringent criteria.” 

(Magyarul: „Az illetékes hatóságok … specifikus elfogadhatósági kritériumokat is 

alkalmaznak a berendezésekre, hogy jelezzék, ha javító intézkedésre van szükség, 

beleértve adott esetben azt, hogy a berendezés működését leállítsák.” … A 

Bizottság útmutatója az irányelvnek a nemzeti szabályozásokba való átvételéről 

(EC (1999)) … megjegyzi, hogy „az EC útmutatást biztosít a radiológiai és nukleáris 

medicinai berendezések elfogadhatósági kritériumaihoz [RP91]. Azonban ez 

csupán az abszolút minimumkövetelményeket adja meg. A berendezések birtokosai 

tegyenek erőfeszítéseket szigorúbb kritériumok elfogadására”.) 
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Alapvető fogalmak 1. 

A „criteria for/of acceptability” kifejezés magyarul „elfogadhatósági 

kritériumok”, nevezhetjük minimumkövetelményeknek vagy 

minőségbiztosítási terminológiával felfüggesztési szinteknek 

(suspension level) is. Amennyiben egy berendezés nem teljesíti a 

minimumkövetelményeket, és szervizeléssel sem sikerül megfelelővé 

tenni, meg kell fontolni cseréjét, indokolt esetben esetleg 

használatának korlátozását. 

Az elfogadhatósági kritériumok két kategóriája: 

Kvalitatív kritérium: Valamely készülékfajta vagy tulajdonság tiltása 

(pl. a közvetlen átvilágítás tiltása a Medical Exposures Directive által).  

Kvantitatív kritérium, más szóval felfüggesztési szint: Számszerű 

értékeken alapul, amelyeknek meg kell felelni (pl. a röntgencsőburák 

szivárgó sugárzásának kisebbnek kell lennie a szabványban 

megadott felső korlátnál). 
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Alapvető fogalmak 2. 
Kielégítő teljesítőképesség: A berendezés működése, miközben 

valamennyi teljesítőképességi és biztonsági kritérium a birtokos által 

előírt értékeken belül van. 
 

Felfüggesztési szint túllépése: Egy vagy több felfüggesztési szintnek 

való megfelelés sikertelensége. Ez megköveteli a berendezés 

azonnali felfüggesztését a klinikai használatból és a nem kielégítő 

teljesítőképesség okának azonnali kivizsgálását. Elképzelhető, hogy a 

kielégítő teljesítőképességet beavatkozással vissza lehet állítani. Egy 

másik lehetőség, hogy egy dokumentált kockázatelemzés elvégzése 

után, amelyet az orvosfizikus szakértő és a gyakorló orvos együtt 

végzett el, elképzelhető, hogy a felfüggesztett berendezést 

alkalmasnak nyilvánítják korlátozott feltételek melletti további 

használatra. A birtokost és a berendezés kezelőit írásban kell 

értesíteni a berendezés felfüggesztéséről és a használati 

korlátozásokról. (Egy röntgendiagnosztikai példa: egy olyan 

röntgenberendezésnek a használatát, amelynek a sugárhatárolója a 

legnagyobb mezőméretnél beszorult, az adott mezőméretet igénylő 

speciális vizsgálatokra lehet korlátozni.) Ha ezen esetek egyike sem 

lehetséges, akkor a berendezést ki kel vonni a használatból. 
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Alapvető fogalmak 3. 

Átvételi vizsgálat: Annak ellenőrzésére, hogy az újonnan telepített 

berendezés megfelel-e a specifikációjának. Általában a szállító, az 

orvosfizikus szakértő és a felhasználók együttműködésében történik. 

Az elfogadhatósági kritériumoknak, beleértve a felfüggesztési 

szinteknek való megfelelőség megállapítása: Amint a jelen 

dokumentum részletezi, a berendezés teljes életciklusán keresztül 

alkalmazni kell. 

Átadás-átvétel [commissioning]: Az átadás-átvétel általában a 

berendezésnek – páciensen való – első alkalmazása előtt történik. 

Kiterjedése nagyobb, mint az átvételi vizsgálaté (pl. klinikai 

protokollokat is magában foglal), rendszerint részt vesz benne a 

gyakorló radiológus, az asszisztens/operátor, az orvosfizikus 

szakértő és a szállító alkalmazási szakértője. 

PorubszkyPorubszky  Tamás: RP 162Tamás: RP 162  

1111  



XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2013. április 23XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2013. április 23--25.25.  

Példa a kvalitatív kritériumokra (mammográfia) 

Elfogadhatatlan mammográfiás berendezések: 

 Berendezés AEC nélkül, 

 Nem-digitális berendezés rács nélkül, 

 Olyan berendezés, melyen a fókusz-képfelvevőeszköz 

távolság 60 cm-nél kisebb, 

 Olyan berendezés, amelynek képmezeje kisebb 18 x 24 cm-

nél (kivéve a sztereotaxiás berendezéseket), 

 Olyan berendezés, amelyhez nincs pedálos működtetésű 

motorikus kompressziós lemez, illetve a vastagság és a 

kompressziós erő nincs kijelezve. 
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A felfüggesztési szintek kategóriái 
A: Nemzetközi szabványon vagy hivatalos nemzetközi vagy nemzeti 

szabályozáson alapul. 

B: Tudományos, orvosi vagy szakmai szervezetek hivatalos 

ajánlásain alapul. 

C: Nagy elfogadottságú lektorált tudományos vagy orvosi 

szakfolyóiratokban publikált anyagon és/vagy (kivételes esetekben) a 

kidolgozó csoport lektorált ajánlásain alapul. 

A/C, illetve B/C: Ahol az A vagy a B típusú kritériumot a javaslattevő 

munkacsoport módosította. 

A/C*, illetve B/C*: A módszer maga A, illetve B típusú, de a vizsgálat a 

páciensprotokollokból is használ adatokat. 

D: akkor szükséges, ha nem volt lehetséges explicit felfüggesztési 

szinteket javasolni. Például ahol a technika gyorsan fejlődik, konkrét 

értékek megadása hátráltató lehet, mivel azok gyorsan elavulhatnak 

és így a további fejlődés gátjává válhatnak. Ilyen helyzetekben az 

javasolható, hogy a felfüggesztési szintet a birtokos határozza meg az 

orvosfizikus szakértő és a gyakorló radiológus közös javaslata 

alapján. 
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Példa egy táblázat részletére 

Felfüggesztési szintek átvilágító és ernyőfényképező berendezésekre 

Fizikai paraméter Felfüggesztési szint Hivatkozás Típus 
Megjegyzések, 

észrevételek 

Sugárhatárolás  Az eltérés  a fókusz-bőr 

távolság 3 %-a akár 

oldalsó, akár hosszanti 

irányban, vagy  4 % a 

két iránybeli eltérés 

összegére 

IEC (2009) 

CFR (2010) 

A 

Sugármező-képmező 

méret 

Sugármező  1,25 x a 

képmező 

IEC (2009) A 

Felezőérték (HVL) A 2-2 és a 2-3 táblázat 

alkalmazandó 

IEC (2009) 

IEC (1994a) 

A 

Páciens bemenő 

dózisteljesítmény 

(Átvilágítás, normál 

üzemmódban) 

 100 mGy/min a 

megfelelő pontban 

EC (1997) 

Martin et al 

(1998) 

A/C* Az értékek 

magukban foglalják 

a visszaszórást is, 

ráccsal együtt. 
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Képenkénti páciens 

bemenő dózis 

 2 mGy/kép. 

Kardiológiai 

üzemmódban:  

 0,2 mGy/kép 

IPEM (2005a) 

Dowling et al 

(2008) 

B/C* A módszerre nézve 

ld. még: Martin 

(1998) 

Képreceptor bemenő 

levegőkerma-

teljesítmény 

(Átvilágítás, normál 

üzemmódban) 

 1 Gy/s IPEM (1996) 

IPEM (2005a) 

B 

Képreceptor 

képenkénti 

levegőkerma (Normál 

digitális fluorográfiás 

üzemmódban) 

 5 Gy/kép. 

Kardiológiai 

üzemmódban:  

 0,5 Gy/kép 

IPEM (2005a) 

Dowling et al 

(2008) 

B/C 

Beépített dóziskijelző 

kalibrációja 

(DAP/KAP-mérő 

pontossága) 

A mért és a kijelzett 

érték eltérése  35 % 

IEC (2010) 

Toroi et al (2009) 

A A 35 %-os 

pontossági 

követelmény csak 

2,5 Gycm2, 100 

mGy, illetve 6 

mGy/min fölött 

alkalmazandó. 
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Hozzáférhetőség, magyar fordítás 

A dokumentum az EU-honlapon szabadon hozzáférhető, 

letölthető és kinyomtatható: 

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/pu

blication/162.pdf 

  

 

Az első (általános) és a második (röntgendiagnosztika) fejezet 

nem hivatalos magyar fordítása társadalmi munkában 

elkészült, szabadon hozzáférhető, letölthető és kinyomtatható 

lesz a közeljövőben az alábbi címről: 

http://members.iif.hu/por5345/sa.htm 
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Értékelés: A dokumentum használhatósága hazánkban 1. 

Javaslatunk: A megfelelőség, illetve a meg nem felelőség kritériumai 

egyértelműen az EU RP162 publikációban megadott értékek legyenek, 

attól eltérő hazai értékeket alkalmazni sem a szigorítás, sem az 

engedmény irányában nem célszerű, mert vitákra, kifogásokra 

adhatna alkalmat. Esetleges kirívó, a dokumentum módosítását 

indokolttá tevő eltérés esetén (aminek előfordulása nem zárható ki, 

tekintve, hogy az ilyen jellegű dokumentumokat, csakúgy, mint a 

nemzetközi szabványokat, csak 5-10-15 évenként frissítik) a szakmai 

szervezetek javaslatára a Radiológiai Szakmai Kollégium 

engedélyezhetne kivételt. 

 Ahol a dokumentum orvosfizikus szakértőt említ, mivel ilyen 

hazánkban még nincs, ennek szerepét – a röntgendiagnosztika 

vonatkozásában – az OSSKI Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztálya 

láthatná el. 
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Értékelés: A dokumentum használhatósága hazánkban 2. 

A dokumentum nem a technikai minőségellenőrzés rendszerét írja le, 

hanem minimumkövetelményeket. Az esetek túlnyomó többségében 

azonban, ha az átvételi vagy állapotvizsgálat a vonatkozó biztonsági 

szabványoknak és a szállítási specifikációknak való megfelelőséget 

állapítja meg, az automatikusan a minimumkövetelményeknek való 

megfelelőséget is jelenti. 

 Az RP162 igazi jelentősége az, hogy európai szintű konszenzus-

kritériumokat rögzít le a berendezések teljesítőképességének 

megkövetelt alsó határára (vagyis minimumfeltételeket ad meg). 

Amennyiben valamely berendezésnél szervizeléssel és/vagy 

beállítással sem lehet a minimumfeltételeknek való megfelelőséget 

elérni, ez egy (a gyártók által is) vitathatatlan és objektív kritériuma a 

berendezés kiselejtezésének. Legfőbb ideje, hogy a berendezések 

alkalmazhatóságát ne azok életkora (és ne is szubjektív vélemény), 

hanem a minimumfeltételeknek való megfelelősége döntse el. Így sok 

indokolatlan selejtezést lehetne megakadályozni, ami fontos érv 

amellett, hogy a minőségellenőrzés megéri a rá fordított pénzt. 
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Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet  
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