
РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКА
КОРИСТЬ ЧИ ШКОДА ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я? 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я до 80% діагнозів в медицині ставиться за допомогою рентгендіагностики, 
яка дозволяє виявляти захворювання на ранній стадії, коли лікування ще ефективне.
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Дозу опромінення, яку отримує 
пацієнт при переважної більшості 

рентгенологічних досліджень 
(мЗв) можна порівняти з дозою 

природного опромінення, яку ми 
отримаємо в нашому повсякденному 

житті протягом кількох днів чи 
тижнів або навіть кількох годин 

польоту на сучасному літаку. 
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Діагностична процедура Типова ефективная
доза (мЗв)

Еквівалентна кількість 
рентгенографій ОГК

Приблизний еквівалентний період дії
природного радіаційного фону**

Рентгенологічні дослідження:

Кінцівки і суглоби (виключаючи кульшовий суглоб) <0,01 <0,5 <1,5 дня

Органи грудної клітки (одна задньопередня проекція) 0,02 1 3 дні

Череп 0,06 3 9 днів

Хребет (грудний відділ) 0,7 35 4 місяці

Хребет (поперековий відділ) 1.0 50 5 місяців

Кульшовий суглоб 0,4 20 2 місяці

Кістки таза 0,7 35 4 місяці

Черевна порожнина 0,7 35 4 місяці

Внутрішньовенна урографія 2,4 120 14 місяців

Дослідження стравоходу за допомогою барієвої суспензії 1,5 75 8 місяців

Дослідження шлунка за допомогою барієвої суспензії 2,6 130 15 місяців      

Пасаж барієвої суспензії 3 150 16 місяців

Ірігодослідження 7,2 360 3,2 року

КТ голови 2,0 100 10 місяців

КТ грудної клітки 8 400 3,6 року

КТ черевної порожнини або таза 10 500 4,5 роки

Томосинтез*** органів грудної клітки та кісток      ≤1.0 ≤ 5 місяців50

*   Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічне дослідження. – К: Медицина України, 2016. – 78 с.
**   У Великобританії загальне фонове опромінення = 2,2 mSv на рік; у регіонах – середній рівень = 1,5 – 7,5 mSv на рік. 
          (За рекомендацією D Wall, National Radiological Protection Board.) 
*** Томосинтез – це нова технологія рентгенівської візуалізації, яка з 2017 року впроваджується в медичних закладах України

ТИПОВІ ЕФЕКТИВНІ ДОЗИ ПРИ РАДІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ * 

Україна       - 0.8-1.3 мЗв 
Київ            - 1.14 мЗв
Нью Делі   -  0.7 мЗв
Бомбей      - 0.4 мЗв
Острів Пасхи         - 13.0 мЗв 
Великобританія    - 2.2 мЗв 
Керала                     - 4.0 мЗв 
(на вузькій полосі узберіжжя)

Природне річне опромінення 
в деяких місцях:
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