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Zwiększenie świadomości personelu poprzez
realizację kampanii „Radiologiczne badania

obrazowe a ciąża”
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Wstęp
Wykonywanie badań radiologicznych kobietom w ciąży budzi wiele wątpliwości zarówno wśród personelu
medycznego, administracyjnego (odpowiedzialnego za rejestrację badań) jak również wśród samych pacjen-
tów i ich rodzin. Istniejące w tym zakresie wymogi prawne i wytyczne międzynarodowe, często bywają źle
interpretowane comoże doprowadzić do brakuwykonania procedur medycznychważnych z punktu widzenia
zdrowia pacjentki. Celem niniejszej pracy było usystematyzowanie wiedzy w niniejszym zakresie a następnie
sprawdzenie poziomu świadomości personelu.
Materiały i metody
Przygotowanomateriały edukacyjne: prezentację PPTX zawierającą informacje dotyczące aspektówprawnych,
klinicznych oraz praktycznych tj. estymowane dawki dla płodu od poszczególnych procedur radiologicznych,
jak również wskazano metody optymalizacji procedur. Dodatkowo przygotowano plakat informacyjny dla
pacjentówudostępniony na korytarzu przy pracowni TKwwidocznym, który stanowił uzupełnienie i uszczegółowie-
nie plakatu przygotowanego przez IAEA dotychczas dostępnych w pracowni. Materiały zostały rozdystry-
buowane personelowi oraz Ekspert Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej dostępny był namiejscu celem
konsultacji. Po dwóch tygodniach wykonano badanie ankietowe, test zawierający 5 pytań merytorycznych,
sprawdzające poziom świadomości personelu.
Wyniki
Zidentyfikowano w sumie 38 osób personelu w tym 8 administracyjnego (m.in. rejestratorki, psycholog), oraz
30 pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące: 7 fizyków, 10 techników (w tym jedna nowoza-
trudniona w terminie późniejszym), 4 pielęgniarki, 9 lekarzy. Oceniono kampanię edukacyjną poprzez %
personelu zapoznanego z materiałami oraz % personelu poprawnie odpowiadającego na pytania zawarte w
ankiecie, oba wskaźniki wynosiły 96,7% (29 osób na 30).
Wnioski
Kampania edukacyjna została bardzo pozytywnie przyjęta i oceniona przez personel jak również przyczyniła
się znacznego wzrostu świadomości personelu i usystematyzowania podejścia do pacjentki w ciąży.
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