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 W ostatnich latach obserwujemy stale rosnącą liczbę zabiegów, takich jak ablacje czy 

implantacje kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. Procedury te stają się ponadto coraz 

bardziej złożone, a w związku z tym wzrasta narażenie na promieniowanie rentgenowskie 

zarówno personelu wykonującego zabiegi, jak i pacjentów.  

 Celem opublikowanego na łamach Europace rejestru EHRA była analiza codziennej 

praktyki klinicznej związanej z stosowanymi metodami ochrony radiologicznej wśród lekarzy 

wykonujących zabiegi ablacji i implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. W 

tym celu do ośrodków współpracujących z EHRA wysłano specjalnie skonstruowane 

kwestionariusze zawierające pytania dotyczące pracy w promieniach X i sposobów ochrony 

radiologicznej personelu i pacjentów. Dane dotyczące w/wym. zagadnień otrzymano z 53 

ośrodków z różnych krajów Europy. Większość placówek, z których otrzymano odpowiedź 

charakteryzowała się dużą ilością przeprowadzanych zabiegów elektrofizjologicznych – w 

2011r. w 56% ośrodków wykonano 200 lub więcej ablacji, a w 30% szpitali przeprowadzono 

50 – 199 takich zabiegów. Dodatkowo w 61% badanych szpitali implantowano w tym czasie 

50 – 199 kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), a w 20% ośrodków co najmniej 200 tych 

urządzeń, a  ponadto w 65% placówek wykonano 200 lub więcej zabiegów implantacji 

kardiostymulatorów. Podział ośrodków pod względem typu placówki przedstawiał się 

następująco: 69% ośrodków, z których otrzymano dane było szpitalami klinicznymi, 7% 

stanowiły szpitale prywatne, pozostałe 24% placówek było szpitalami innych typów. 

 Niestety otrzymano ograniczone dane dotyczące wyposażenia radiologicznego 

używanego w trakcie zabiegów ablacji i implantacji urządzeń w pracowniach 

elektrofizjologii. Najczęściej używanym sprzętem stosowanym w około połowie pracowni 
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były urządzenia firmy Simens. W pozostałych ośrodkach zabiegi wykonywano wykorzystując 

sprzęt firmy Philips, General Electric i Toshiba. Jedynie w 19% placówek stosowano w 

trakcie zabiegów ablacji fluoroskopię dwupłaszczyznową, a tylko w 4% szpitali ten rodzaj 

skopii używano także czasem w trakcie zabiegów wszczepiennych. W celu redukcji dawki 

promieniowania większość ośrodków zadeklarowała stosowanie fluoroskopii o niższej 

częstotliwości (w 33% placówek używano skopii o częstotliwości 6 klatek/s (fps), w 20%  

szpitali - 3 fps, a w 17% - 12 fps). W przeciwieństwie do tych szpitali, w 17% placówek 

stosuje się skopię 25–30 fps, natomiast w 13% ankietowanych ośrodków respondenci nie 

wiedzą jakie są parametry stosowanej przez nich fluoroskopii.  

 Dawka promieniowania wśród personelu mierzona jest w większości  placówek 

indywidualnie, jedynie w jednym ośrodku indywidualne pomiary nie są stosowane. Coroczne 

badania kontrolne są przeprowadzane w 70% szpitali. W 39% ankietowanych ośrodków 

respondenci podali, że miesięczne i roczne dopuszczalne dla personelu dawki promieniowania 

nie są im znane, natomiast w 61% placówek wskazano, że dopuszczalna roczna dawka 

promieniowania wynosi 50 mSy, a miesięczna dopuszczalna dawka promieniowania jest 

równa 3 mSy. Celem kontroli dawki promieniowania w 67% badanych ośrodków dozymetry 

noszone są na ołowianych fartuchach, w 59% szpitali pod nimi, natomiast dozymetry 

pierścionkowe są stosowane przez personel w 35% placówek. W przypadku stwierdzenia u 

pracownika przekroczonej miesięcznej lub rocznej dawki promieniowania w 41% placówek 

częściej i ściślej kontroluje się indywidualne dozymetry, w 22% ośrodków wykonuje się u 

danego pracownika badania laboratoryjne, a w 67% szpitali ogranicza ilość wykonanych 

przez pracownika  zabiegów.  

 Na pytanie dotyczące maksymalnego czasu fluoroskopii i czasu zabiegu w trakcie 

implantacji stymulatora resynchronizującego w 26% ośrodków wskazano, że maksymalny 

czas fluoroskopii to w tym przypadku 60 minut, a maksymalny czas zabiegu to 4 godziny. W 

pozostałych 74% placówek nie wskazano żadnego limitu czasowego dla tego zabiegu. Dla 

zabiegu ablacji 15% badanych określiło limit fluoroskopii na 1 godzinę, w pozostałych 

szpitalach nie wskazano natomiast żadnego limitu skopi. Większość badanych wskazała, że 

nie dostrzega możliwości spowodowania uszczerbku na zdrowiu przez promieniowanie X, 

natomiast 2% respondentów zaobserwowało zapalenie skóry u siebie lub współpracowników 

jako skutek narażenia na promieniowanie, a 11% badanych stwierdziło popromienne 

zapalenie skóry u swoich pacjentów. Ponadto 4% respondentów wskazało, że proces 

nowotworowy u ich kolegów elektrofizjologów może mieć związek z narażeniem 

zawodowym na promieniowanie.   



 Stosowanie: skupionej wiązki promieniowania zadeklarowało 91% respondentów, 

fartuchów ołowianych – 94% badanych, ołowianych osłon na tarczycę – 98% ankietowanych, 

okularów ochronnych – 89% respondentów, sterylnych wkładek pochłaniających 

promieniowanie – 27% badanych, sterylnych rękawic chroniących przed promieniami – 32% 

ankietowanych, ruchomych kabin ochraniających przed promieniowaniem (np. CathPax) – 

19% respondentów, a użycie rutynowe systemów mapowania 3-D w celu ograniczenia dawki 

promieniowania – 73% badanych.     

 Promieniowanie rentgenowskie jest jednym z czynników ograniczających procedury 

w elektrofizjologii, a z uwagi na fakt stale rosnącej ilości i złożoności zabiegów ablacji i 

implantacji urządzeń problem narażenia zawodowego na promieniowanie jest niezwykle 

istotny. Przeprowadzony rejestr wykazał, że w wielu ośrodkach Europy standardowo w 

trakcie zabiegów używa się ołowianych fartuchów, osłon oraz skolimowanej wiązki 

promieniowania. Stwierdzono niestety zbyt rzadkie używanie rękawic chroniących przed 

promieniowaniem, pochłaniaczy promieniowania i szklanych ochronnych kabin. Pozytywnym 

aspektem jest coraz częstsze stosowanie w trakcie zabiegów systemów mapowania  3-D, 

pozwalających na zmniejszenie dawki promieniowania.    


