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הקדמה
חוללה   )Computed tomography - CT( המחשבית  הטומוגרפיה 
מהפכה ברפואה; תרומתה לדימות אברי הגוף ותהליכים פתולוגיים, 
לאבחון היסטולוגי באמצעות ביופסיות מונחות, ולטיפולים חודרניים 
לטומוגרפיה  ההפניה  ביותר.  גדולה  הגוף,  בחללי  מורסות  ניקוז  כמו 
מחשבית גוברת והולכת; בארה"ב בוצעו לפני כ–20 שנה כ–3 מיליון 
בדיקות,  מיליון  מ–70  ליותר  באחרונה  עלה  והמספר  בשנה,  בדיקות 
יותר   12 פי   - בשנה  בדיקות  מיליון  כ–3  נערכות  באנגליה  ואילו 
מאשר לפני דור ]1[. בשנת 1999 בוצעו בישראל כחצי מיליון בדיקות 
יותר  אצלנו  מבוצעות  עתה  כי  ומוערך   ,]2[ מחשבית  טומוגרפיה 

ממיליון בדיקות בשנה. 

 הסיכונים הכרוכים בטומוגרפיה 
מחשבית - קרינה מייננת

הרחבת השימוש בטומוגרפיה מחשבית מלווה לעיתים בהתעלמות 
בעבר,  חודרני.  הליך  שזהו  ומהעובדה  המטופלים  בטיחות  מכללי 
כמות הקרינה הכרוכה בטומוגרפיה מחשבית אבחונית הייתה לרוב 
ספירליים  מחשבית  טומוגרפיה  מכשירי  הכנסת  עם  אולם  נמוכה. 
סך  והן  לבדיקה  הקרינה  כמות  הן  מאוד  גדלו  ההוריות,  והרחבת 

הקרינה המצטברת למטופל מסוים ]3[. 
הסיכון העיקרי קשור לקרינה מייננת ולהתפתחות מחלות 
ממאירות. טומוגרפיה מחשבית מבוססת כידוע על קרינת רנטגן 
הנושאת בחובה סיכונים לפגיעה בדנ"א ולהתמרה ממארת. אומנם 

 על הדבש ועל העוקץ: יישום מושכל 
Computed( של טומוגרפיה מחשבית 

tomography( לשיפור בטיחות המטופלים
טומוגרפיה מחשבית )Computed tomography - CT( היא אחד מאמצעי הדימות היעילים 
ביותר, והיא ממלאת גם תפקיד חשוב בביצוע ביופסיות וטיפולים מונחים. הרחבת 
היישום של טומוגרפיה מחשבית מלווה לעיתים בהתעלמות מכך שמדובר בהליך חודרני 
ומכללי בטיחות המטופלים. הסיכון העיקרי קשור לקרינה מייננת ולהתפתחות מחלות 
ממאירות. טומוגרפיה מחשבית מבוססת על קרינת רנטגן, הנושאת בחובה סיכונים 
לפגיעה בדנ"א ולהתמרה ממארת. בעבר, רמת הקרינה הכרוכה בטומוגרפיה מחשבית 
אבחונית הייתה על פי רוב נמוכה, אולם עם הכנסת מכשירי טומוגרפיה מחשבית 
ספירליים והרחבת ההוריות, גדלו מאוד היקף הקרינה לבדיקה וסך הקרינה המצטברת 
למטופל מסוים. אין עדיין נתונים ממחקרים ישירים על הסיכון להתפתחות שאתות 
מטומוגרפיה מחשבית, ולכן ההערכות כיום מבוססות על מודלים והשלכות מנתונים 
היסטוריים, ובמיוחד משורדי פצצות האטום שהוטלו על יפן בשלהי מלחמת העולם 
השנייה. יחד עם זאת מוסכם, כי גם אם הסיכון למטופל יחיד נמוך, מספר לא מבוטל של 
נבדקים יחלו במחלות ממאירות לאחר שנים רבות בשל המספרים העצומים של בדיקות 

טומוגרפיה מחשבית, והסיכון גדול במיוחד בקרב ילדים. 
חלק מבדיקות הטומוגרפיה המחשבית מבוצעות כיום ללא הוריות מבוססות. בין 
הסיבות לכך: א. עומסי עבודה והציפייה מהמטפלים להגיע לאבחון מדויק בתוך זמן 
קצר; ב. מטופלים לא מעטים דורשים מרופאיהם הפניות לטומוגרפיה מחשבית ללא 
מודעות לנזקים האפשריים, והרופאים מתקשים להתמודד עם דרישות אלה; ג. מכוני 
דימות פרטיים מציעים לפונים אליהם לעבור בדיקות טומוגרפיה מחשבית ב"מחירי 
מבצע", גם אם אין הוריה לבדיקה, ואף ללא הפניית רופא. היבט נוסף של ריבוי בדיקות 
טומוגרפיה מחשבית הם ממצאים לא צפויים בבדיקות סקירה, דהיינו באנשים בריאים 
וללא תסמינים. מרבית הממצאים חסרי חשיבות רפואית, אך כרוכים בעלויות גבוהות 

ובבדיקות נוספות. 
אין ספק כי היישום של טומוגרפיה מחשבית ילך ויתרחב עם פיתוח טכנולוגיות חדשות. 
לתהליך זה חייבים להילוות אמצעים לשיפור בטיחות המטופלים, הכוללים: א. ביצוע 
טומוגרפיה מחשבית בהתאם להסתמנות ולהוריות הקליניות; ב. הפחתת מינון הקרינה; 
ג. איסוף נתונים, הכשרת המטפלים והדרכת המטופלים. המלצות מעשיות להפחתת 

הסיכון מפורטות במאמרנו זה.

טומוגרפיה מחשבית; קרינה; התמרה ממארת; בטיחות מטופלים.
.Computed tomography; Irradiation; Malignant transformation; Patient safety
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הקרינה היא במינון נמוך, שאינה דומה לקרינה טיפולית, אולם היא 
אינה זניחה. כמות הקרינה האפקטיבית לאיבר המוקרן מבוטאת 
ב– mSv(miliSievert( - ערך שהוא התוצר של כמות ורגישות לקרינה 
של האיבר. הרגישות לקרינה תלויה בעיקר בקצב חלוקת התאים 
ברקמות, ולכן בלוטות המין )Gonades( ומערכת העיכול רגישות 
במיוחד. כמות הקרינה תלויה בעיקר באזור הנסרק, בפרוטוקול 
הבדיקה ובמטרותיה, ובסוג המכשיר ]4[. הקרינה האפקטיבית 
בטומוגרפיה מחשבית של הראש היא mSv 14 -2, של בית החזה 
mSv 22 - 8, ושל הבטן והאגן מ–10 ועד ליותר מ–mSv 30, עם שונות 

גדולה בקרינה בין מכשירי הטומוגרפיה מחשבית ]5[. 
לשם השוואה, הקרינה המועברת בצילום בית חזה 'רגיל' היא 
כ–mSv 0.1. לפרוטוקול הבדיקה יש כאמור חשיבות רבה, ונמצאו 
הבדלים משמעותיים במינון הקרינה שניתנה באותה בדיקה ובאותו 
מכשיר בידי מפעילים שונים. באחרונה נמצא, כי מנות הקרינה שקיבלו 
המטופלים שעברו טומוגרפיה מחשבית במרכז הרפואי היוקרתי 
Cedars Sinai בקליפורניה היו פי שמונה מהמינון המתוכנן, ויש עדויות 

לכך שאירועים דומים התרחשו בבתי חולים אחרים ]6[.
אין מחלוקת שקרינה היא קרצינוגנית, אולם אין עדיין תוצאות 
ממחקרים ישירים על הסיכון להתפתחות שאתות מטומוגרפיה 
מחשבית. אלה יארכו שנים רבות, ולכן ההערכות כיום מבוססות 
על מודלים והשלכות מנתונים היסטוריים, במיוחד משורדי פצצות 
האטום שהוטלו על יפן בשלהי מלחמת העולם השנייה ומנפגעי 
כורים גרעיניים, מחולים שקיבלו קרינה טיפולית, וממטפלים 

בשירות הרדיולוגי שנחשפו לקרינה במהלך עבודתם. 
בקרב נפגעי פצצות האטום ביפן שנחשפו לקרינה במינון מתאים 
לטומוגרפיה מחשבית )בין 10 ל–mean = 40 ,mSv 150 - 100( נמצאה 
עלייה משמעותית בסיכון לסרטן. גם בקרב עובדי כורים גרעיניים 
ותושבים שגרו סמוך לכורים )לדוגמה, צ'רנוביל(, שנחשפו לקרינה 
במנות דומות, חלה עלייה בשכיחות מחלות הסרטן. מכאן, שאדם 
שעובר שתיים או שלוש בדיקות טומוגרפיה מחשבית של הבטן, 
נמצא בסיכון מוגבר לחלות בסרטן. קרינה אטומית היא קרינת גמה, 
ויש הוכחות ניסיוניות לכך שחשיפה לקרני רנטגן )קרני x( גורמת 
ליותר שינויים כרומוזומליים וטרנספורמציה של התא מאשר קרינת 
גמה במינון זהה. לכן יש הטוענים שהערכות הסיכון לסרטן מקרינת 

רנטגן נמוכות מדי. 
פי מודל  ב–15 מדינות על  נבדק  הסיכון המצטבר מקרינה 
שהתבסס על שורדי פצצות האטום, ובין 0.6%-3% ממקרי הסרטן 
ה–FDA מעריך, שבדיקת   .]7[ רנטגן אבחונית  לקרינת  שויכו 
mSv קשורה לעלייה בסיכון  טומוגרפיה מחשבית במינון של 10 
לפתח ממאירות באחד מכל 2,000 נבדקים. מומחי מכוני במחקר 
הלאומיים האמריקאים )NIH( משערים, כי בעתיד תאובחנה מחלות 
ממאירות ב–29,000 )בין 15,000 ל–45,000( אמריקאיים שעברו 
טומוגרפיה מחשבית בשנת 2007 ]8[. המחלות הממאירות השכיחות 
הקשורות בקרינה מייננת הן ליקמיה ושאתות ריאות, כרכשת, שד 
ובלוטת המגן. הקרינה בטומוגרפיה מחשבית אנגיוגרפית של בית 
החזה היא הרבה ביותר ]9[, אך הסיכון העיקרי להתפתחות שאתות 

הוא מהקרנות לבטן ולאגן. 
נשים מהוות 75%, וילדים ונוער כ–15% מכלל האוכלוסייה 
בסיכון. בשנים האחרונות ניכרת עלייה בהפניית ילדים לבדיקות 
טומוגרפיה מחשבית, והסיכון לשאתות אצלם גבוה יותר מאשר 
במבוגרים ]10[. בין הסיבות לכך: א. ילדים רגישים יותר להשפעות 
האונקוגניות של קרינה; ב. מנות הקרינה האפקטיביות שהם 
מקבלים גבוהות, לעיתים אף ב–50%, מאלה שמקבלים המבוגרים; 
ג. לילדים תוחלת חיים ארוכה המגדילה את האפשרות להתפתחות 
שאתות במהלך חייהם. בישראל נבדק הדבר במבוטחי מכבי שירותי 

בריאות, ובשנת 2003 הוערך שטומוגרפיה מחשבית של ילדים 
במשך שנה תגרום ל–9.5 מכלל מקרי התמותה משאתות ולתוספת 

של 0.29% לתמותה המוערכת ממחלות אלה ]11[. 
מנגד יש הטוענים, כי השוואות לנפגעי פצצות האטום ושערוכים 
על סמך נתונים מאוכלוסיות אחרות, אינם רלוונטיים ומטעים ]12[. 
מלומדים אלה מצביעים על כך, שהקרינה בטומוגרפיה מחשבית 
דומה לכמות הקרינה השנתית שמקבל אדם ממקורות טבעיים, כגון 
ראדון וקרינה קוסמית )בין 1 ל–mSv 10, בתלות במקום מגוריו(. 
לגרסתם, המהומה היא תוצאה של חיפוש סנסציות ושל עיתונאים 
העושים שירות רע לציבור, ואין להפחית את השימוש בטומוגרפיה 

מחשבית בתואנות שווא, משום שהתועלת גדולה מהסיכון. 
אולם גם אלה הממעיטים בסיכון הכרוך בטומוגרפיה מחשבית 
מדגישים את הצורך בפיתוח שיטות להפחתת הקרינה, בהפניה 
הרופאים  ובחינוך  להוריות,  בהתאם  מחשבית  לטומוגרפיה 

והמטופלים באשר ליתרונות וחסרונות הטכנולוגיה. 
הסיכון למטופל יחיד נמוך, אך לנוכח המספרים העצומים של 
בדיקות טומוגרפיה מחשבית, מספר הלוקים בסרטן בעקבות זאת לא 

יהיה זניח, והדבר עלול להוות בעיה 
רפואית ציבורית רחבת מימדים. 
אבני  עם  מטופלים  לדוגמה,  כך, 
כליה עוברים בדיקות טומוגרפיה 
מחשבית חוזרות, ובמיעוטם נמצא 
כי סך מינון הקרינה עלול לעלות 
וחולים  מטופלים   .mSv  150 על 
במחלות אחרות עוברים אף הם 
מחשבית  טומוגרפיה  בדיקות 
יותר מעשר  חוזרות, לעיתים אף 
בדיקות, והשפעות הקרינה עלולות 
להצטבר. מנת הקרינה הממוצעת 
שמקבל אזרח בארה"ב בבדיקות 
האחרון  בעשור  עלתה  רפואיות 
 .mSv פי שישה - מ–mSv  0.5 ל–3 
העלייה הגדולה נרשמה בבדיקות 
סקר, לדוגמה טומוגרפיה מחשבית 
לאבחון שאתות  או  קולנוגרפית 
הריאות. במקרים אלה מדובר בבני 
ביתר  לשקול  ויש  בריאים,  אדם 
קפדנות את יתרונות הבדיקה למול 
הסיכונים שהיא טומנת בחובה. אלה 
נזקים עתידיים, סמויים )שאתות 
מתפתחות שנים לאחר ההקרנה(, 
ולכן לא מוקדשת להם תשומת לב 

מספקת. 
בסקר שנערך בחדר מיון בארה"ב, 
הודגם שפחות מ–10% מרופאי חדר 
המיון ופחות מ–50% מהרדיולוגים 
ידעו שבדיקת טומוגרפיה מחשבית 
ורק  לסרטן,  הסיכון  את  מעלה 
כ–3% מהמטפלים חשבו כך ]13[. 
בהקשר זה, מוזכרת לעיתים קרובות 
ראש  )שאתות  הגזזת"  "פרשת 

וצוואר שהתפתחו שנים רבות לאחר טיפול המוני בקרינה במינון 
נמוך כטיפול במחלת עור(, ומועלית על נס החובה למנוע מחלות 
 Primum non( יאטרוגניות - ראשית ומעל הכול, להימנע מלגרום נזק

 .)nocere

( היא  � CT( טומוגרפיה מחשבית
אחד מאמצעי הדימות היעילים 
ביותר, והיא אף ממלאת תפקיד 

בסיוע לאבחון היסטולוגי 
באמצעות ביופסיות מונחות 

ובטיפולים חודרניים. היישום 
של טומוגרפיה מחשבית גובר 

והולך, והוא צפוי להתרחב עם 
פיתוח טכנולוגיות חדשות.

הסיכון העיקרי מטומוגרפיה  � 
מחשבית מקורו בקרינה 

המייננת, העלולה לגרום 
להתפתחות מחלות ממאירות 
לאחר שנים רבות. אין על כך 

עדיין נתונים ממחקרים ישירים, 
וההערכות כיום מבוססות על 

מודלים והשלכות מנתונים 
היסטוריים. אולם מוסכם כי 
גם אם הסיכון למטופל יחיד 

נמוך, מספר המטופלים שיחלו 
במחלות ממאירות לא יהיה זניח 

לנוכח המספרים העצומים של 
בדיקות טומוגרפיה מחשבית.

שיפור בבטיחות המטופלים  � 
יושג בעקבות יישום מושכל של 
הטומוגרפיה המחשבית: הפניה 

רק בהתאם להנחיות קליניות, 
הקטנת הקרינה וניטור מינוניה, 

והפקת לקחים לימוד מבעיות 
ותקלות תוך חתירה לתיקונן. 
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ההוריות לביצוע טומוגרפיה מחשבית
חלק מבדיקות הטומוגרפיה מחשבית מבוצעות כיום ללא הוריות 

מבוססות. הסיבות לכך מגוונות וכוללות: 
א. עומסי העבודה בחדרי מיון, במחלקות האשפוז ובמרפאות הקהילה, 
והצפייה לקביעת אבחנה או לשלילתה בתוך זמן קצר: הדבר מביא 
אינה  שזו  למרות  מחשבית,  לטומוגרפיה  מופנים  שמטופלים  לכך 
הבדיקה המתאימה לסוגיה הקלינית הספציפית, וללא בחינת השאלה 
מבצעים  שלא  הוא  )והכלל  הטיפול  על  ישפיעו  הממצאים  האם 
בדיקה רפואית ובוודאי לא פולשנית, אם ממצאיה לא ישפיעו על 
הגישה הטיפולית(. לא אחת מושמעת האמרה, אומנם כהלצה, אך 
למרבה הצער יש בה יותר מגרעין של אמת, כי טומוגרפיה מחשבית 
החליפה את האנמנזה והבדיקה הגופנית, ומטופלים עוברים בדיקת 

טומוגרפיה מחשבית כבדיקת סקר ראשונית. 
לבדיקות  הפניות  מרופאיהם  דורשים  מעטים  לא  מטופלים  ב. 
טומוגרפיה מחשבית ללא מודעות לנזקים האפשריים: הרופאים 
מתקשים להתמודד עם דרישות המטופלים, ומפנים אותם לעיתים 
להימנע  ובמגמה  מתגוננת  כרפואה  הן  נחוצות,  לא  לבדיקות 
מטומוגרפיה  שהנזקים  משום  והן  מטופליהם,  עם  מעימותים 
מתביעות  חוששים  והרופאים  מיידית,  נראים  אינם  מחשבית 
בעילת אי אבחון בשל אי הפנייה לטומוגרפיה מחשבית. לדוגמה, 
חולים רבים עם סימנים מובהקים של דלקת חדה של התוספתן 
האבחנה  מאושרת  כן  אם  אלא  ניתוח  לעבור  מסכימים  אינם 
אצלם  נתפסים  וניתוח  כללי  אלחוש  מחשבית.  בטומוגרפיה 
כחודרניים ופוגעניים יותר מקרינה, בעוד שמבחינה אובייקטיבית 

ייתכן שניתוח מלווה בסיכון מופחת. 
בדיקות  לעבור  אליהם  לפונים  מציעים  פרטיים  דימות  מכוני  ג. 
טומוגרפיה מחשבית )לדוגמה, קולונוסקופיה וירטואלית( 'במחירי 

מבצע', גם אם אין הוריה לבדיקה ואף ללא הפניית רופא. 
היבטים נוספים של ריבוי ההפניות לבדיקות טומוגרפיה מחשבית 
הם ממצאים לא צפויים בבדיקות סקירה, דהיינו באנשים בריאים 
וללא תסמינים, או גילוי לקויות דימות שאינן קשורות להסתמנות 
הקלינית. לעיתים מובילים אלה לאבחון של בעיה רפואית אמיתית, 
והדבר יהיה לטובת המטופלים. במקרים רבים יותר ממצאים אלה 
חסרי חשיבות רפואית, אולם המשך הבירור הרפואי המתחייב מהם 
גורם למטופלים חרדה ומטרד, עלול להיות מלווה בנזקים גופניים, 

ומצמצם עוד יותר את משאבי הבריאות המדולדלים ממילא ]14[. 
טומוגרפיה מחשבית היא אחד מאמצעי האבחון היעילים ביותר, 
והיא מהווה נדבך חיוני ברפואה מודרנית. אין ספק כי יישומה יתרחב 
וילך עם פיתוח טכנולוגיות חדשות, תיקבענה הוריות נוספת, והליכי 
האבחון והטיפול הרפואי ישופרו. אולם התקדמות זו חייבת להיות 
מלוה באמצעים לשיפור בטיחות המטופלים. על משרד הבריאות, 
ארגוני הבריאות )קופות החולים(, בתי החולים והמטפלים לפעול 
להקטנת הנזקים הקיימים והעתידיים הכרוכים בטומוגרפיה מחשבית. 
שיפור בטיחות המטופלים יושג באמצעות שימוש מושכל בטומוגרפיה 
המחשבית, כולל, הפניית המטופלים בהתאם להסתמנות הקלינית, 
ולאחר שקילת היתרונות והחסרונות של הבדיקה, הקטנת הקרינה 

וניטור מינוניה, ולימוד מבעיות ותקלות:
א. הסתמנות קלינית והוריות לטומוגרפיה מחשבית

המחשבית  הטומוגרפיה  מבדיקות  רבות  קליניים: . 1 שיקולים 
מבוצעות כיום ללא הוריות, ולא צפויה מהן תועלת למטופל ]15[. 
פי הפניה מרופא, שבדק  יש לבצע טומוגרפיה מחשבית רק על 
את המטופל ושקל את דרך האבחון המיטבית. מומלץ להפנות 
שמע  על  סקירת  כגון  חלופיות,  אבחון  לבדיקות  מטופלים 
הן מתאימות  )MRI(, אם  או תהודה מגנטית  )אולטרה סאונד( 

לשאלה הקלינית וממצאיהן עשויים לספק מידע רלוונטי שישפיע 
על ההחלטות הטיפוליות ]16[. כך, לדוגמה, פיתחו רדיולוגים מניו 
יורק אלגוריתמים ייעודיים והצליחו להפחית את מספר בדיקות 
הטומוגרפיה מחשבית האנגיוגרפיות של בית החזה, מבלי לסכן 

את המטופלים ]17[. 
חסמים  מפעילים  מסוימים  בריאות  ארגוני  ולימוד: . 2 בקרה 
אדמיניסטרטיביים, ומחייבים קבלת אישור לפני ביצוע טומוגרפיה 
פוגעות  הן  מאידך  אך  יעילות,  אומנם  אלה  הגבלות  מחשבית. 
שיטה  לבחון  מציעים  אנו  שלהם.  ובהנעה  הרופאים  בעצמאות 
מחלקה/ או  תחום  בכל  מחשבית:  לטומוגרפיה  ההפניות  לשיפור 
שישקול  צעיר,  מומחה  או  בכיר  מתמחה  אחראי,  ימונה  מרפאה 
במכוני  וחסרונותיה.  יתרונותיה  בין  ויאזן  בבדיקה,  הצורך  את 
הדימות ימונה רדיולוג בכיר כאחראי לנושא, והוא יעריך מדגמית 
הפניות  לדחות  סמכות  תהא  לא  אלה  לאחראים  ההפניות.  את 
לרופאים המטפלים  לייעץ  יוכלו  לטומוגרפיה מחשבית, אולם הם 
אם לדעתם אין הוריה לטומוגרפיה מחשבית אלא לבדיקה אחרת. 
בנוסף, במסגרת הפגישות השגרתיות של הצוותים הקליניים ומומחי 
כחלק  מחשבית,  לטומוגרפיה  והוריות  הפניות  תידונה  הדימות 

מההכשרה של מתמחים ורופאים צעירים, ולא למטרת פיקוח. 
לטומוגרפיה  המפנים  הרופאים  על  נוספים: . 3 סיכונים  מניעת 
בה.  הקשורים  נוספים  לסיכונים  תמיד  להתייחס  מחשבית 
בכליות  ופגיעה  אלרגית  תגובה  הם  העיקריים  הסיכונים 
לפעולות  הקשורים  ונזקים  הניגוד,  חומרי  ידי  על  הנגרמים 
יתרה  נדרשת הקפדה  טומוגרפיה מחשבית.  בהכוונת  חודרניות 
בחולים עם הפרעה בתפקוד הכליות, באלה הלוקים בתת נפח, 
ובמטופלים עם רגישות ידועה לחומרי ניגוד. סיבוכים מפעולות 
חודרניות כוללים, בין היתר, פגיעה במעי או אוורת בית החזה 
לברר  )יש   )Hematomas( ודמומות  דימומים   ,)Pneumothorax(
הדימות  מכוני  ככלל,  הפעולה(.  ביצוע  לפני  קרישה  תפקודי 

בישראל מקפידים על כללי זהירות אלה.
ב. הפחתת מינון הקרינה 

עקרון זה  4 . :)as low as reasonably achievable) ALARA עקרון 
שנים.  עשרות  מזה  בילדים  בדימות  העוסקים  רדיולוגים  מנחה 
הגברת המינון משפרת אמנם את ה– Signal to noise, אך הוכח 
כי ניתן להפחית את מינון הקרינה בלא לפגוע ביעילות הבדיקה 
 Alliance–12, 18[. מספר ארגונים רפואיים חברו והקימו את ה[
 Image ויצאו במבצעfor Radiation Safety in Pediatric Imaging 
gently ]19[, העוסק בהדרכה, במחקר ובקביעת יעדים והנחיות. 

מומלץ לאמץ גישה זו גם בישראל.
על משרד הבריאות, האחראי על איכות ובטיחות  ניטור ובקרה: . 5
שירותי הרפואה, לערוך בדיקות קבועות של מכשירי הטומוגרפיה 
מחשבית והפרוטוקולים של הבדיקות, וכן בדיקות מדגמיות של 

מינוני הקרינה שניתנו בפועל לנבדקים. 
מומלץ כי פענוח הטומוגרפיה מחשבית יכלול  "כרטיס קרינה": . 6
יוצמד  פענוח  לכל  הקרינה.  ומינון  הפרוטוקול  לגבי  פרטים  גם 
אם  אלה.  נתונים  יפורטו  ובו  המטופל,  של  הקרינה"  "כרטיס 
נוספות,  מחשבית  טומוגרפיה  לבדיקות  המטופל  יופנה  וכאשר 
מחשיפת  להימנע  יהיה  ניתן  וכך  בכרטיס,  יעודכנו  הנתונים 

המטופל לכמויות קרינה מצטברות ומסוכנות. 
ג. איסוף נתונים והדרכה

טכנולוגיות  ומרבית  הואיל  7 . :)Registry( לאומי  רישום  מאגר 
הנתונים,  את  ולאגור  לאסוף  ניתן  דיגיטליות,  הן  כיום  הדימות 
וקליניים.  טכניים  דמוגרפיים,  לנתונים  בהתאם  אותם  ולפלח 
רישום לאומי של טומוגרפיה מחשבית עשוי לשפר את בטיחות 
קרינה  מינוני  והתאמת  סטנדרטים,  קביעת  ידי  על  המטופלים 
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נמוכים ויעילים לאוכלוסיות נבדקים מוגדרות. האיגוד האמריקאי 
ניכרת  שונות  קיימת   .]20[ זו  בדרך  לפעול  החליט  לרדיולוגיה 
רישום  להקים  ומומלץ  דימות,  טכנולוגיות  ביישום  מדינות  בין 
ישראלי לאומי לטומוגרפיה מחשבית )ואולי לא רק טומוגרפיה 
ולקרינה  רדיואקטיביים  בחומרים  למיפויים  גם  אלא  מחשבית, 

טיפולית לחולי סרטן(. 
יש לכלול את המידע על הסיכונים הכרוכים  הכשרת המטפלים: . 8
רדיולוגים   - בטומוגרפיה מחשבית בתוכניות הכשרת מטפלים 
שאיגוד  רצוי  ההתמחות.  ובבחינות  רדיולוגים,  ושאינם 
מחשבית  בטומוגרפיה  הבטיחות  הגברת  את  יציב  הרדיולוגים 

כאחד מיעדיו החשובים ביותר. 
ובהחלטות  בשיקולים  המטופלים  מעורבות  מטופלים: . 9 הדרכת 
המידע  את  לקבל  ועליהם  והולכת,  גוברת  בהם  לטיפול  באשר 

להסביר  יש  מחשבית,  טומוגרפיה  ביצוע  לפני  לכן,  הרלוונטי. 
לנבדק את מטרת הבדיקה ואת מהותה ]13[, ולציין כי הוא ייחשף 
על  המידע  את  להפיץ  מומלץ  בנוסף,  הבדיקה.  במהלך  לקרינה 
ולפרסמו  הבריאות  במערכות  למטופלים  מחשבית  טומוגרפיה 

באמצעי התקשורת. • 
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