
 

1 / 5 
 

Útmutató a CT berendezésekhez Diagnosztikai Irányadó Szintjeinek (DRL) 

meghatározásához szükséges kérdőív kitöltéséhez 

 

Általános - adminisztratív 
adatok 

CT berendezések 

Intézmény megnevezése Kérjük, hogy az intézmény pontos, hivatalos megnevezését adja meg! 

Címe 
Kérjük, hogy az intézmény pontos címét adja meg;  
irsz. település, közterület és annak jellege, házszám formátumban;  
Például: 1221 Budapest, Anna u. 5. 

Űrlap kitöltéséért felelős 
személy (kapcsolattartó) 

Kérjük, hogy adja meg annak a személynek a nevét, aki az űrlap kitöltéséért 
felel és kapcsolatba léphetünk vele annak érdekében, hogy az adatokat 
tisztázhassuk! 

Beosztása Az űrlapot kitöltő személy beosztása az intézményben. 

Telefonszám 
Kérjük, hogy adja meg az űrlap kitöltéséért felelős személy telefonos 
elérhetőségét. Ezen a telefonszámon esetileg felvehetjük a kapcsolatot az 
adatok tisztázása érdekében. 

Elektronikus levelezési 
cím 

Kérjük, hogy adjon meg legalább egy e-mail címet, amelyen kapcsolatba 
léphetünk a felmérést kitöltő személlyel! Amennyiben több e-mail címet ad 
meg, akkor azokat pontosvesszővel (";") és szóközzel elválasztva sorolja fel,  
például: valaki1@osski.hu; valaki2@osski.hu 

 

Az alkalmazott 
röntgenberendezés 
azonosító adatai és egyes 
műszaki paraméterei 

Amint azt a felkérőlevélben is kértük, a berendezésenként alkalmazott 
vizsgálati eljárások szerint töltsék ki a felmérőlapokat! 

A berendezés gyártója 

Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott CT berendezés gyártóját. A 
berendezés gyártója minden esetben feltüntetésre kerül a 
röntgenberendezések termékazonosító címkéin, melyek általában annak 
burkolatain kerülnek elhelyezésre. 

A berendezés típusa 
Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés típusát. A 
berendezés típusa minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések 
termékazonosító címkéin. 

Gyári száma 

 

Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés gyári 
számát. A berendezés gyári száma minden esetben feltüntetésre kerül a 
röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító címkéken 
az "SN", "S/N", vagy "serial no.", esetleg a "No." szövegeket követően látható 
alfanumerikus karaktersorozat a gyári szám. Amennyiben a berendezésen már 
nincs, vagy nem olvasható a címke, a gyári szám legtöbbször a számítógépes 
szoftverben, a papír alapú dokumentációban, az átvételi vizsgálat 
jegyzőkönyvén (ha volt), vagy az üzemeltetési engedélyen is feltüntetésre kerül. 
A digitális berendezéseknél a (0018,1000) DICOM címke alatt is megtalálható. 

Gyártás éve 

Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés 
gyártásának évét. A berendezés gyártásának éve minden esetben feltüntetésre 
kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító 
címkéken leggyakrabban egy négyjegyű, a gyártás évét azonosító számként 
látható, alkalmanként a gyártás havának megjelölésével együtt. 

Telepítés éve 
Kérjük, hogy amennyiben az előző adattal nem egyezik meg, akkor a 
berendezés használatba vételének évszámát adják meg, például: "2018" 
formátumban. 
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Berendezés helye 
Kérjük, adja meg a berendezés elhelyezésének adatait (cím, épület, emelet, 
helyiség azonosítja). 

Érvényes sugárveszélyes 
üzemeltetési engedély 
száma 

Kérjük, adja meg a berendezés kérdőív kitöltésekor érvényes üzemeltetési 
engedélyének számát. Ezt a 2016. január 1-je után engedélyezett berendezések 
esetében az OAH (Országos Atomenergia Hivatal) állította ki, korábban a 
területileg illetékes Kormányhivatal (Sugáregészségügyi Decentrum). 

Automatikus 
expozícióvezérlő 

Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés rendelkezik-e automatikus 
expozícióvezérlő funkcióval! 

Detektorsorok 
Kérjük, adja meg, hogy a CT berendezés fizikailag hány detektorsorral 
rendelkezik! 

Szeletszám 
Kérjük, hogy adja meg a CT berendezés legnagyobb névleges szeletszámát! 
(Hány szeletes a CT?) 

Csőáram moduláció 
Kérjük, adja meg, hogy a berendezésük képes-e csőáram modulációs 
üzemmódban képet alkotni! 

Automatikus 
csőfeszültség-választás 

Kérjük, adja meg, hogy a berendezés az előnézeti felvétel alapján képes-e 
automatikusan kiválasztani a csőfeszültséget („Auto kV” üzemmód)! 

Dozimetriai kijelzés 

Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés feltünteti-e a páciens 
sugárterhelésére jellemző mennyiség meghatározásához használt sztenderd 
fantom méretét! A CT berendezések esetén axiális felvételezéskor a CTDI, 
helikális vizsgálatok során a CTDIvol (térfogati CT dózisindex) és a DLP (dózis-
hossz szorzat) mennyiségek jelennek meg. Az ezek mellett található 
jelzőszámok (16 cm vagy 32 cm) határozzák meg annak a fantomnak az 
átmérőjét, amelyben a mért dóziseloszlásból a súlyozott, indexált CTDI értékét 
megadják. 

A berendezéssel vizsgált 
személyek száma 
összesen, 2020-ban 

Kérjük, hogy adja meg az összes páciens számát, aki az adott CT berendezéssel 
végzett vizsgálaton esett át, 2020-ban! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek 
fel! 

A berendezéssel végzett 
eljárások száma összesen, 
2020-ban 

Kérjük, hogy adja meg az összes, 2020-ban elvégzett vizsgálati eljárás 
darabszámát! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek fel!  

A berendezéssel készült 
összes expozíciók száma 
2020-ban 

Kérjük, adja meg a berendezéssel 2020-ban készített összes expozíciók számát! 
Kérjük, számítsák bele a megismételt és rontott felvételeket is és pontos adatot 
tüntessenek fel! 

 

CT berendezések 

Kérjük, hogy kizárólag olyan felnőtt férfiak és nők adatait közöljék csak, akik 
átlagos testmagasságúak és testtömegűek. Nők esetén 154…174 cm 
testmagasságú, 59…79 kg testtömegű páciensek, férfiak esetén 166…186 cm 
testmagasságú, 73…93 kg testtömegű páciensek adatait kérjük tehát megadni. 

Felvétel sorszáma 
A felvételsorozatot azonosító sorszám, amely az adott páciens esetén egyedi. 
Mivel egy páciensről több felvételt is készíthetnek, ezzel segítik az azonosítást. 

Páciens sorszáma 
Az adott pácienst azonosító szám. Az adott vizsgálati eljárás esetén egyedi 
azonosító szám. Kérjük, hogy semmiképpen se közöljenek TAJ-számot! 

Vizsgálat dátuma 
A felvételsorozatok készítésének dátuma. Az adat az egyes felvételek DICOM 
információi között megtalálható, a (0008,0020) címkénél. 

Páciens neme 
A vizsgálaton megjelenő páciens neme. Amennyiben ezt megadták a beteg 
felvételekor, a (0010,0040) DICOM címkénél megtalálható. 

Kor (év) 
A vizsgálaton résztvevő páciens kora, években. Ha megadták ezt az adatot a 
beteg felvételekor, akkor a (0010,1010) DICOM azonosító címkénél 
megtalálható. 



 

3 / 5 
 

Testmagasság (cm) 
A vizsgálaton résztvevő páciens testmagassága, centiméterben. Az átlagos 
testalkatú nők 154…174 cm magasak; az átlagos testalkatú férfiak 166…186 cm 
magasak. 

Testtömeg (kg) 
A vizsgálaton résztvevő páciens testtömege, kilogrammban. Az átlagos 
testalkatú nők 59…79 kg tömegűek; az átlagos testalkatú férfiak 73…93 kg 
tömegűek. 

Vizsgálat jellege 
Kérjük itt adja meg a vizsgálatra vonatkozó kiegészítő információkat, 
megjegyzéseket. Például: "többfázisú vizsgálat, 1. fázis", "kettős energiájú 
képalkotás" stb. 

Gantry dőlése 
Amennyiben a vizsgálatot döntött gantryállás mellett végezték, kérjük adja meg 
a gantry dőlésszögét. Ez az adat a (0018,1120) DICOM címkénél található meg. 

Leképezett anatómiai 
régió(k) 

Kérjük, hogy sorolja fel, mely testtájakat képeztek le a felvételsorozat 
elkészítésekor. Ezek lehetnek: Koponya, nyak, mellkas, has, medence, lábszár, 
illetve ezek egymást követő kombinációi, pl. "mellkas-has" vagy "has-medence" 
stb. 

Páciens beállítása 

Itt azt adja meg, hogy milyen testhelyzetben helyezték el a pácienst a 
vizsgálóasztalon. Ez lehet: hanyatt, fejjel a gantry felé; hason, fejjel a gantry 
felé; hanyatt, lábbal a gantry felé; hason, lábbal a gantry felé. Ez az információ 
azonosítható a (0018, 5100) DICOM címke és a felvételsorozat előnézeti képe, 
vagy a felvételsorozat alapján. 

Kontrasztanyag 
Kérjük, itt jelölje annak a tényét (igen/nem), hogy kontrasztanyag alkalmazására 
sor került-e a vizsgálat során. 

Röntgencsőfeszültség 
(kV) 

A CT vizsgálat során alkalmazott legnagyobb névleges röntgencsőfeszültséget 
adja meg! Ezt a (0018, 0060) DICOM címke kódolja. 

Csőáram-idő szorzat 
(mAs) 

Kérjük, hogy adja meg, milyen csőram-idő szorzatot (mAs) alkalmaztak a 
leképezések során! Amennyiben csőáram-modulációval végeztek leképezést, 
akkor az adott felvételsorozat elkészítéséhez alkalmazott átlagos mAs értéket 
közöljék, körülfordulásonként! Ez az adat a (0018, 1152) DICOM címkénél 
megtalálható. 

Csőáram-moduláció 
Kérjük, hogy itt jelezzék, hogyha a felvételt csőáram-modulációs üzemmódban 
végezték! Amennyiben ezt használták, ennek ténye a (0018, 9323) DICOM 
címkénél kerül rögzítésre. 

Auto-kV 
Kérjük, hogy itt jelezzék ha a csőfeszültség kiválasztása automatikusan történt 
az adott felvételhez. 

Körülfordulási idő (s) 
Kérjük, hogy adják meg, hogy mekkora volt a felvételsorozat elkészítésekor az 
egyszeri körülfordulás időtartama! A DICOM szabvány szerint ezt az adatot a 
(0018, 9305) címkénél közölhetik. 

Vizsgálat teljes 
időtartama (s) 

Kérjük, hogy adják meg, hogy mekkora volt az adott felvételsorozat 
elkészítésének teljes időtartama. DICOM címke: (0018, 1150). 

Pitch faktor 

A pitch faktor, vagy másként eltolási tényező azt adja meg, hogy a leképezés 
során az asztalléptetés mértékének és a teljes nyalábszélesség hányadosa 
mekkora. Tulajdonképpen a letapogatások átfedésének arányát adja meg. 
DICOM adat: (0043, 1027) vagy (0018, 9311). 

Leképezett anatómiai 
régió(k) összes hossza 
(cm) 

A teljes leképezés során a CT berendezés által készített előnézeti, projekciós 
felvételen kijelölt vizsgálandó terület gerinccel párhuzamos hossza. A dózis-
hossz szorzat ellenőrzésére szolgál. Ennek rögzítésére (01f1, 1008), vagy a 
(0018,1302) címke szolgál. 

Szkennelés módja 
Kérjük jelezze, hogy a felvételsorozat készítésekor milyen leképezési technikát 
alkalmaztak! Például: "axiális", "helikális" stb. DICOM címke: (0018, 0022). 

Kollimáció vagy 
nyalábszélesség (mm) 

Kérjük, adja meg, hogy a teljes nyalábszélesség mekkora volt a vizsgálat során. 
Ez a mennyiség megegyezik a kollimációval, illetve az egyes leképezett szeletek 
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szélességének és a szeletek számának szorzatával, pl.: 16 szelet x 1,2 mm = 19,2 
mm. Az adatot a DICOM szabvány szerint a (0018, 9307) címke kódolja. 

Alkalmazott 
képrekonstrukciós mód 

Adja meg, hogy az adott felvételsorozat rekonstruálásakor milyen technikával 
dolgozta fel a CT berendezés képalkotó egysége az adatokat! Ez lehet szűrt 
visszavetítés (FBP, filtered backprojection), vagy iteratív képrekonstrukció. 

Rekonstruált 
szeletvastagság (mm) 

A felvételsorozat elkészítését követően az elsődleges (primer) 
képrekonstrukcióhoz megadott szeletvastagság. 

 

Rekonstrukciós szűrés 
(kernel) 

Kérjük, hogy adja meg, hogy a felvételsorozatot milyen képrekonstrukciós 
szűrésnek vetették alá. Ez általában a lágyszövet vagy a csontok kiemelésére 
szolgál. A CT berendezések gyártói eltérő megnevezéseket alkalmaznak a 
szűrőikre, pl.: "H70s", "Standard", "Bone" stb. 

Látómező mérete 
(ScanFOV, cm) 

A felvételek elkészítéséhez használt látómező (field of view) átmérője. 

Kijelzett CTDI (vagy 
CTDIvol) (mGy) 

Az adott vizsgálati paraméterek (kV, mAs, idő, szűrés) által meghatározott 
sugárzás minősége és mennyisége által egy egyezményesen meghatározott 
paraméterekkel rendelkező műanyag testben mérhető, súlyozott és korrigált 
indexált mennyiség a CT által leadott elnyelt dózis mértékére. NEM AZONOS A 
SUGÁRTERHELÉSSEL! A CTDI várható értékét a 2012 után gyártott berendezések 
mindegyike kijelzi a felvételsorozat elkészítése előtt, illetve azután a 
meghatározásához adott paraméterekből a tényleges értékét is kiírja. Az egyes 
berendezéseknél eltérhet, hogy hogyan közlik ezt a mennyiséget. Egyes 
berendezéseknél ez csak a vizsgálatot lezáró, a dozimetriai mennyiségekről 
adott összefoglaló jelentésben olvasható, azaz egy, a felvételekhez hasonló 
képen kiírt szövegként. A CTDI értéke kétféle lehet, 16/head vagy 32/body, ami 
értelemszerűen a koponya sugárterheléséhez használatos 16 cm átmérőjű 
egyezményes fantomot, vagy a 32 cm átmérőjű testfantomot jelölik. A CTDI 
érték megadása akkor korrekt, hogyha a kijelzett értékből egyértelműen 
kiderül, hogy az a koponyához használatos fantommal meghatározott indexált 
érték, vagy a testfantommal meghatározott adat. Leggyakrabban a kijelzést úgy 
adják meg a gyártók, hogy a CTDI érték mellett feltüntetik a meghatározásához 
alkalmazott fantomot, pl.: "CTDI: XX,X mGy (16 cm)", ami alapján egyértelmű, 
hogy koponya felvételi protokoll adata szerepel kijelzett értékként. Fontos 
tudni, hogy a CTDI azért sem jellemzi a páciens sugárterhelését, mert a vizsgált 
testtől gyakorlatilag független, azaz ugyanolyan besugárzási paraméterek (kV, 
mAs, idő, szűrés stb.) kiválasztásakor változatlan lesz az értéke, függetlenül 
attól, hogy vékony testalkatú, vagy éppen obes pácienst vizsgálnak. A CTDI, 
mint mennyiség független attól is, hogy mekkora a vizsgált testhossz. A CTDIvol 
közlésére szolgáló szabványos DICOM címke a (0018, 9345). 

A CTDI meghatározásához 
alkalmazott fantom 

Az előbbiekben leírtak mellett, amennyiben a berendezés ezt a paramétert is 
kijelzi, akkor kérjük itt megadni. Értéke 16 cm (koponya) vagy 32 cm (test) lehet. 
Ezt az információt kódolhatja a (0018,9346) DICOM címke. 

Kijelzett DLP (mGycm) 

A dózishossz-szorzat a CTDI értéke és a vizsgálati hossz szorzataként adódó 
mennyiség, egysége a mGycm. A berendezések kijelzései a CTDI-éhez 
hasonlóak, ezt a vizsgálat előtt és után is kiírják a számítógép kezelőfelületén. A 
DLP érték egyes berendezéseknél nem pontosan a CTDI és a vizsgálati hossz 
szorzatával azonos. 

Elkészült vizsgálat 
minőségének 
osztályozása 

Kérjük, hogy 1…10 skálán adja meg a felvételsorozatok minőségének 
értékelését. A legrosszabb érték 1, azaz teljesen értékelhetetlen, a legjobb 
értékelés a 10-es, vagyis az elképzelhető legjobb értékelhetőségű. 
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Mezőn kívüli takarást 
használtak? 

Adja meg, hogy a felvételsorozat elkészítésekor alkalmaztak-e olyan takarást, 
ami a mezőn kívül helyezkedik el! 

Betegrögzítőt 
alkalmaztak? 

Kérjük, tüntessék fel, hogyha alkalmaztak támasztókat, párnákat, illetve egyéb, 
immobilizáló eszközöket a páciens rögzítéséhez. 

Megjegyzés Kérjük, itt adja meg ha a rögzített adatokkal kapcsolatban megjegyzése lenne. 

 

 


