DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 czerwca 2020 r.
Poz. 1051

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA ZDRO WIA 1)
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych2)
Na podstawie art. 33zf ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz
z 2020 r. poz. 284 i 322) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych, zwanym dalej „Rejestrem”.
§ 2. 1. Rejestr zawiera informacje o ekspozycjach medycznych wykonywanych w jednostkach ochrony zdrowia
w ramach szczegółowych medycznych procedur radiologicznych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej,
medycyny nuklearnej oraz radioterapii.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują określenie:
1)

liczby zastosowań medycznych procedur radiologicznych,

2)

wielkości narażenia na promieniowanie jonizujące z tytułu zastosowania medycznych procedur radiologicznych

– dla każdego z zakresów, o których mowa w ust. 1.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są zamieszczane w Rejestrze w podziale na:
1)

płeć;

2)

wiek, z uwzględnieniem osób do 16. roku życia oraz osób powyżej 16. roku życia.

4. Wielkość narażenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest wyrażana jako średnia dawka skuteczna przypadająca statystycznie na przeciętnego mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

1)
2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania
jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom
(Dz. Urz. UE L13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz
Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

