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Плівкові флюорографи заборонено??

1. Типи обладнання:

Рентгенівських відділень – 2300.

Рентгенівських апаратів – 10800:

Апаратів рентгеноскопічних  з ПРЗ – 1300 ;

Апаратів рентгенографічних – 5000;

Флюорографи плівкові – 900;

Флюорографи цифрові – 800;

Мамографи – 500;

Комп'ютерні томографи – 350 (170 в МОЗ);

МРТ більше 100.



Плівкові флюорографи заборонено??

Необґрунтовані дозови навантаження досягають 

40% завдяки використанню 900 плівкових 

флюорографов – більше 15 млн./рік обстежень.  

1,06 мЗв/рік замість 0,6 мЗв/рік   

при цифрових обстеженнях ОГП



Плівкові флюорографи заборонено??

Відповідно листа Держатомрегулювання №21-23/1025-9516 від 
17.07.2019 пропонується до 01.11.2019 зупинити експлуатацію
плівкових флюорографов.

Діагностична ефективність плівкових флюорографов не більш  
0,15 від СТ. 

Дозове навантаження у 5…10 разів вище рентгенографії, яка має 
вдвічі більшу діагностичну ефективність. 



ЗАБОРОНЕНО

1. Модернізація плівкових флюорографів з заміною 

електромеханічної камери на цифровий приймач вітчизняного 

виробництва і установкою сучасних комп'ютерних систем.    

За 20 років переобладнано більше 800 флюорографов.

Диагностична цінность с   0,1 до   0,3

Дозовє навантаження,  мЗв с   1,1   до   0,1

Ціна  ориентовна, тис. грн. 400  … 800



ЗАБОРОНЕНО

2. При невеликому робочому 

навантаженні на рентгенодіагностичне 

обладнання: менше 3.0 тисяч досліджень 

на рентгенодіагностичний комплекс 

(РДК) та менше 10.0 тис. – на 

флюорограф за умови нормального 

стану рентгенівської частини РДК, 

доцільно дообладнати РДК стійкою

S-30Ц з цифровим приймачем.

Диагностична цінность с   0,1 до   0,35

Дозовє навантаження,  мЗв с   1,1   до   0,1

Ціна  ориентовна, тис. грн. 500  … 800



ЗАБОРОНЕНО

3. Якщо загальна кількість 

флюорографічних та 

рентгенологічних досліджень 

менше 10.0 тис. на рік, то 

більш доцільним може бути 

закупівля легкого 

цифрового 

рентгенодіагностичного 

(телерентгенодіагностичного) 

комплексу (ТРДК). 

Диагностична цінность с   0,1 до   0,35

Дозовє навантаження,  мЗв с   1,1   до   0,1

Ціна  ориентовна, тис. грн. 900…1000



ЗАБОРОНЕНО

4. Якщо загальна кількість 

флюорографічних та 

рентгенологічних досліджень 

більше 10.0 тис. на рік, то 

більш доцільним може бути 

закупівля цифрової 

базової 

рентгенографічної 

системи (ЦБРС). 

Перевагою цього 

обладнання є надійність та 

висока продуктивність.

Диагностична цінность с   0,1 до   0,35

Дозовє навантаження,  мЗв с   1,1   до   0,1

Ціна  ориентовна, млн. грн. 2,0…2,5



ЗАБОРОНЕНО

5. Перспективним варіантом є

дообладнання 

флюорографів та БРС 

динамічними цифровими 

приймачами, що дозволяє 

виконувати над 

відремонтованому обладнанні 

динамічну цифрову 

рентгенографію з подальшою 

реконструкцією 

(томосинтез) від 200 до 400 

шарів об’єкту дослідження. 

Диагностична цінность с   0,1 до   0,8…0,9

Дозовє навантаження,  

мЗв

с   1,1   до   0,5

Ціна  ориентовна, млн. 

грн.

2,0…4,0



Плівкові флюорографи заборонено??

Телекеровані штативи с томосинтезом

Диагностична цінность с   0,1 до   0,8…0,9

Дозовє навантаження,  мЗв с   1,1   до   0,5

Ціна  ориентовна, млн. грн. 14,0…18,0



Плівкові флюорографи заборонено??

Телекеровані штативи с томосинтезом 01. 2018

Диагностична цінность с   0,1 до   0,8…0,9

Дозовє навантаження,  мЗв с   1,1   до   0,5

Ціна  ориентовна, млн. грн. 5,0…8,0



Плівкові флюорографи заборонено??

2-х містни комплекси з томосинтезом 05. 2018

Диагностична цінность с   0,1 до   0,8…0,9

Дозовє навантаження,  мЗв с   1,1   до   0,5

Ціна  ориентовна, млн. грн. 4,0…6,0



Images of film based linear tomography

Linear tomography made by film  

X-ray unit  EDR-750B

(Doze 1,2 mZv).

IMPROVING DIAGNOSTIC EFFICIENCY



Thorax tomosynthesis (Doze=0,37 mZv). 









Плівкові флюорографи заборонено??

Відповідно листа Держатомрегулювання №21-23/1025-

9516 від 17.07.2019 пропонується до 01.11.2019 зупинити 

експлуатацію 900 плівкових флюорографов.

Україна має шанс по рівню профілактичної 

рентгенівської діагностики зробить крок з 1960 

року у 2025 рік та зайняти достойне  місто середи 

країн - світових лідерів в охороні здоров'я 

громадян.   

ЦРТ АРУ, “НВО ТЕЛЕОПТИКА”, місцеві МСП 

технічно та методично готові вирішити цю 

задачу. 



2018 рік - виготовлено біля  2% світового об'єма цифрових     

рентгенівських приймачів:

- 40% встановлено в ЕС (Іспанія, Франція, Німеччина та інші);

- 20% встановлено у Південної Кореї та США;

- 10%  встановлено в Україні ???!




