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ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
 

Врз основа на член 26-д, став 1, точка 14) од Законот за заштита од јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02 и 
135/07), директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА ЈОНИЗИРАЧКО 
ЗРАЧЕЊЕ, МЕРЕЊЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ 

ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПЕВТСКИ ПОСТАПКИ, ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И 
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и роковите на испитување на изворите на 
јонизирачко зрачење, мерење на изложеноста на пациентите при дијагностички и 
терапевтски постапки, водење на евиденција и поднесување на извештаи. 

 
Член 2 

Испитувањето на изворите на јонизирачко зрачење заради обезбедување на квалитет на 
истите и оптимизација на изложеноста на јонизирачко зрачење се врши преку тестови за 
контрола на квалитет на изворите на јонизирачко зрачење. 

Испитувањето на изворите на јонизирачко зрачење по нивна инсталација, а пред нивно 
ставање во употреба се врши преку тестови за прифатливост. 

 
Член 3 

Контролата на квалитет на изворите на јонизирачко зрачење се врши преку мерење на 
параметри за: квалитет на зрачењето, геометрија на полето, квалитет на дијагностичката 
слика, условите за гледање на сликите, системот за процесирање на филмовите, како и 
други механички, дозиметриски и сигурносни параметри, заради утврдување усогласеност 
со критериумите утврдени со прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона 
сигурност и препораките од производителот.  

Тестот за прифатливост од член 2 став 2 на овој правилник се врши преку:  
- проверка на техничката спецификација и друга документација во врска со изворот на 

јонизирачко зрачење со цел утврдување дали изворот е соодветен за намената, 
- проверка на местото на инсталација на изворот, со цел утврдување дека изворот, 

земајќи го предвид местото на инсталирање, може да се користи на сигурен начин, 
- проверки дали сигурносните уреди кон изворот, како уредите за вклучување и 

исклучување на истиот, сигналните уреди за предупредување и уредите за  далечинско 
управување, се исправни и  

- тестови за контрола на квалитет. 
 

Член 4 
Изворите на јoнизирачко зрачење се испитуваат на местото на користење во редовни 

услови на нивна употреба. 

                            
∗ Oвој правилник се усогласува со Директивата на Советот на Европската Унија 97/43/ЕВРОАТОМ од 30 јуни 1997 за здравствена 
заштита на поединците од опасноста од јонизирачко зрачење во врска со медицинската изложеност на зрачење и укинување на 
Директивата 84/466/ЕВРОАТОМ ( CELEX31997L0043) 
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Мобилните извори на јонизирачко зрачење може да се испитуваат и на друго место, во 
редовни услови на нивна употреба, доколку истото не претставува пречка за вршење на 
испитувањата.  

Член 5 
Изворите на јонизирачко зрачење се испитуваат во следниве рокови: 
1. по инсталација, а пред ставање во употреба (тест за прифатливост); 
2. најмалку еднаш годишно во текот на употреба на изворите освен ако не е поинаку 

утврдено со одредбите од овој правилник; 
3. по секоја постапка на одржување и настаната промена битна од аспект на 

радијационата заштита и сигурност на изворите, а пред повторна употреба на истите и 
4. во временски интервали препорачани од производителот. 

 
Член 6 

Роковите за испитување на акцелераторите наменети за радиотерапија, рендгенските 
апарати за симулација во радиотерапија и терапевтските киловолтажни рендгенски 
апарати се дадени во Прилог бр. 1  кој е составен дел на овој правилник. 

Роковите за испитување на уреди со затворен радиоактивен извор наменети за 
телетерапија се дадени во Табела бр. 1  од Прилог бр. 2  кој е составен дел на овој 
правилник. 

Роковите за испитување на калибраторите и гама камерите во нуклеарна медицина се 
дадени во Табела бр. 1 и Табела бр. 2 од Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 7 
Мерење на изложеноста на пациентите при дијагностички и терапевтски постапки се 

врши преку мерење на дозата со соодветни мерила (дозиметри, јонизациони комори и сл.) 
или проценка на дозата согласно параметрите кои се користени при постапката (вид и 
енергија на зрачењето, време на изложување на пациентот, јачина на струјата, проекција 
на снимањето, број на дијагностички или терапевтски постапки и сл.).  

Дозата на пациентот од став 1 на овој член во дијагностичка постапка се споредува со 
дијагностичките референтни нивоа утврдени во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 8 

За изложеноста на пациентите во дијагностичка и терапевтска постапка се води 
евиденција која ги содржи следните податоци: 

1) Општи податоци за пациентот: име и презиме, датум и место на раѓање, пол, 
занимање, датум на спроведување на дијагностичка или терапевтска постапка, вид на 
заболување; 

2) Дополнителни податоци за постапката и тоа за: 
а) дијагностичка радиологија: 
- видот на дијагностичка радиолошка постапка; 
- податоци за параметрите користени во дијагностичката радиолошка постапка врз 

основа на кои може да се процени дозата на пациентот или измерена доза на пациентот, 
како и други податоци значајни за постапката; 

- споредба на проценетата или измерената доза со дијагностичките референтни нивоа и 
мерки превземени при нивно надминување; 

б) нуклеарна медицина: 
- постапката во нуклеарна медицина; 
- радионуклид, вид и облик на радиофармацевтикот и 
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- потврдената активност или дозата на пациентот, како и други податоци значајни за 
постапката; 

- споредба на проценетата или измерената доза во дијагностички постапки со 
дијагностичките референтни нивоа и мерки превземени при нивно надминување; 

в) радиотерапија: 
1. надворешна радиотерапија: 
- постапка во радиотерапија и 
- доза на пациент, користени параметри, како и други податоци значајни за постапката; 
2. брахитерапија (радиоактивен извор имплант или апликатор, метода на дополнително 

полнење и сл.): 
- постапка во брахитерапија; 
- радионуклид и негова хемиска и физичка форма; 
- времетраење на имплантот, каде е соодветно и 
- потврдената активност или дозата на пациентот и  
- други податоци значајни за постапката. 
 

Член 9 
За испитувањата на изворите на јонизирачко зрачење се води евиденција. 
Врз основа на податоците од евиденцијата од став 1 на овој член се изготвува извештај. 
 

Член 10 
Извештајот од член 9 став 2 на овој правилник, во зависност од изворот на јонизирачко 

зрачење на кој се однесува, ги содржи следните податоци: 
1) назив и седиште на овластениот стручен технички сервис кој ги врши испитувањата, 

лице/лица кои ги вршеле испитувањата и кои го подготвиле извештајот; 
2) назив и седиште на правното лице; 
3) датум на спроведување на испитувањата; 
4) податоци за изворот на јонизирачко зрачење кој се испитува;     
5) мерни инструменти и друга опрема користена при испитувањата; 
6) параметар кој се испитува, резултатите кои се добиени, споредба на измерените 

вредности со пропишаните критериуми и  
7) забелешка. 

Член 11 
За спроведената истрага и превземените мерки за оптимизација на дијагностичката 

постапка при надминување на дијагностичките референтните нивоа се изготвува извештај 
кој се доставува до Дирекцијата за радијациона сигурност. 

 
Член 12 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да се применува член 3 
од Правилникот за начин на водење евиденција за изворите на јонизирачки зрачења и за 
озрачувањето на населението и лицата што при работа се изложени на дејството на 
јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86) и член 37 од Правилникот за 
границите над кои населението и лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења не 
смеат да бидат изложени на озрачување, за мерењата на степенот на изложеноста на 
јонизирачки зрачења на лицата што работат со изворите на тие зрачења и за проверување 
на контаминацијата на работната средина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/89).   

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.  
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      Бр. 01-1057/2   
7 септември 2010 година                                                                         Директор,  
          Скопје                                                                                    д-р Нузи Шахин, с.р. 
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