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BADANIA RENTGENOWSKIE  

INFORMACJA DLA PACJENTA 

 

ZAPISY NA BADANIE. 

Zapisy pacjentów ambulatoryjnych (skierowanie) odbywają się w Rejestracji RTG w dni powszednie 

w godzinach 8:00 – 14.15. Pacjenci hospitalizowania są zapisywani na badanie przez personel kliniki, 

w której pacjent przebywa. 

 

ZDJĘCIA KLATKI PIERSIOWEJ. 

Zdjęcia klatki piersiowej wykonuje się celach profilaktycznych i diagnostycznych.  

Wskazania do badań  rtg  klatki piersiowej: profilaktyka nowotworów i przewlekłych schorzeń zapalnych 

płuc, przede wszystkim gruźlicy,  zmiany zapalne płuc i opłucnej, podejrzenie guza, przerzutów 

nowotworowych oraz powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia, ocena położenia oraz wielkości serca, 

a także aorty i naczyń krążenia płucnego. 

Prosimy o przyniesienie wcześniejszych badań rtg klatki piersiowej do porównania, o ile były wykonane 

poza Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej. 

 

ZDJĘCIA KOSTNE. 

Zdjęcia kostne wykonuje się w celu uwidocznienia zmian pourazowych (i ich gojenia), zmian 

zwyrodnieniowych, zmian zapalnych i zmian nowotworowych w obrębie kości. Zdjęcia kości nie 

pozwalają na ocenę chrząstki stawowej, więzadeł i ścięgien oraz przepuklin materiału tarcz 

międzykręgowych. Słabo uwidoczniają tkanki miękkie. Dobrze przedstawiają zwapnienia i skostnienia 

w obrębie tkanek miękkich. 

 

PRZYGOTOWANIE DO ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH. 

Zdjęcia klatki piersiowej i kości nie wymagają specjalnego przygotowania z wyjątkiem zdjęć kręgosłupa 

lędźwiowego, kości krzyżowej, stawów krzyżowo-biodrowych i kości miednicy. Przed wykonaniem  zdjęć 

kręgosłupa lędźwiowego, kości krzyżowej, stawów krzyżowo-biodrowych i kości miednicy - w dniu 

poprzedzającym badanie zaleca się: 

 unikać pokarmów wzdymających oraz  zawierających błonnik i skrobię – czyli unikać surowych 

warzyw i owoców, roślin strączkowych, kapusty, otrębów, kaszy i pieczywa, 

 nie spożywać napojów słodzonych i gazowanych, 

 3-krotnie zażyć po 2 tabletki zapobiegające wzdęciom i gromadzeniu się gazów w jelitach, 

np. Espumisan lub inny lek o podobnym działaniu. 

Pacjenci z zaparciami  na 48 godzin przed badaniem powinni przyjąć środek przeczyszczający -

 ściśle według zaleceń lekarza: Bisacodyl, Alax, Sir Lactulosum, Xenna Extra, Regulax itp. 

W dniu badania zaleca się: 

 rano zażyć kolejne dwie tabletki preparatu zapobiegającego wzdęciom (np. Espumisanu) 

i  pozostać na czczo (nic nie jeść), 

 nie palić tytoniu i nie żuć gumy 

 zgłosić na badanie RTG najlepiej rano 

 

Dobre przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego i umożliwia dokładniejszą 
diagnozę. 
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PRZECIWWSKAZANIA. 

Badania RTG są związane z ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie i wykonywane zbyt często 

mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego, dlatego nie powinno się ich wykonywać bez istotnych 

wskazań, a także u kobiet ciężarnych, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży (okres organogenezy), ze 

względu na ryzyko uszkodzenia płodu. Kobiety w wieku rozrodczym, u których zachodzi możliwość, że są 

w ciąży, powinny przed badaniem poinformować o tym fakcie lekarza lub personel pracowni 

rentgenowskiej. 

 

WYNIK BADANIA. 
 
Pacjent badany w trybie ambulatoryjnym odbiera wynik osobiście w Rejestracji RTG. Wynik może być 

odebrany przez osobę pisemnie upoważnioną przez pacjenta. Formularze upoważnień są dostępne 

w rejestracji. Wyniki badania pacjentów hospitalizowanych lub leczonych w poradniach specjalistycznych 

są dostępne dla lekarza w szpitalnym systemie informatycznym. Autoryzowany wynik badania odbierany 

jest przez personel kliniki/oddziału, w którym pacjent przebywa. 

 

 

 


