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INFORMACJE DLA PACJENTA O BADANIACH RTG

Miejsce wykonywania badań:

1. Pracownia RTG, Szpital w Opolu Lubelskim, ul. Szpitalna 9, badania przeprowadzane są 
aparatem StephaniX D2RS. W Opolu Lubelskim wykonywane są badania bez kontrastu.

2. Pracowania RTG, Szpital w Poniatowej, ul. Fabryczna 18, badania przeprowadzane są 
aparatem StephaniX D2RS. W Poniatowej wykonywane są badania bez kontrastu i z 
kontrastem.

Promieniowanie jonizujące

W badaniach radiologicznych wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące 
(promieniowanie X), którego działanie nie jest obojętne dla zdrowia. Dlatego też, szczególną 
uwagę zwraca się na badania radiologiczne wykonywane u kobiet i dzieci.

Podstawową jest tzw. "zasada 10 dni" - badania radiologiczne winny być wykonywane u 
kobiet miesiączkujących jedynie w pierwszych 10 dniach cyklu. W drugiej fazie cyklu kobieta może
już nosić w sobie zarodek, nic o tym nie wiedząc - a właśnie na tym najwcześniejszym etapie 
rozwoju jest on bardzo wrażliwy na promieniowanie.

Organizm dziecka jest bardziej wrażliwy na działanie promieniowania, dlatego podczas 
badania stosowane są niewielkie dawki i bardzo krótki czas naświetlania. W przypadku dzieci 
stosuje się znikome dawki promieniowania, jak również specjalne folie wzmacniające, które 
pozwalają dodatkowo zmniejszyć dawkę promieni.

Od 1.01.2003, zgodnie z nowymi przepisami (tzw. Prawo Atomowe), każdy pacjent również
ten, który sam płaci za badania musi posiadać skierowanie od lekarza (dotyczy to badań RTG, 
TK, także mammografii wykonywanej poza programem skriningowym).

Aby wykonać badanie niezbędne jest poprawnie wypełnione skierowanie, które powinno 
zawierać:

 pieczątkę jednostki kierującej,

 pieczątkę lekarza,

 imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania pacjenta,

 rodzaj badania,

 dotychczasowy przebieg choroby,

 rozpoznanie oraz kod ICD10.


Zagrożenia

Dawka promieniowanie stosowana w diagnostyce medycznej nie powinna powodować 
działań niepożądanych, należy jednak zachować ostrożność i nie stosować metod diagnostyki 
rentgenowskiej bez potrzeby.



Promieniowanie rentgenowskie może wpływać na rozwój płodu, dlatego unika się 
ekspozycji kobiet ciężarnych. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wykonywać badania 
rentgenowskie u kobiet w wieku rozrodczym, szczególnie u tych planujących ciążę, w pierwszych 
dwóch tygodniach po menstruacji (miesiączce), czyli w I fazie cyklu, aby uniknąć niepotrzebnego 
ryzyka. Każda kobieta zanim wybierze się na badanie rentgenowskie powinna mieć pewność, że 
nie jest w ciąży. Jeżeli istnieje podejrzenie istnienia ciąży należy dla bezpieczeństwa wstrzymać 
się z badaniem.

Przy każdym napromieniowaniu pacjentów, a w szczególności kobiet ciężarnych i osób w 
wieku do 18 lat, należy stosować osłony na części ciała nie objęte wiązką pierwotną, lecz 
narażone na promieniowanie uboczne i rozproszone. Należy dbać o to, by o ile to możliwe, nie 
poddawać ekspozycji narządów rozrodczych, tzn. jąder u mężczyzn i jajników u kobiet. 
Szczególne środki ostrożności obowiązują zawsze u małych dzieci i młodzieży. Obecnie wszystkie
aparaty do RTG są wyposażone w specjalne przesłony tzw. blendy, ograniczające strumień 
promieniowania. Stosuje się także specjalne osłony czy fartuchy zabezpieczające przed 
przenikaniem promieni, o ile nie zmniejszy to diagnostycznej wartości obrazu. Osłony dla 
pacjentów, w szczególności osłony na gonady, fartuchy i półfartuchy oraz kołnierze wykonane są z
blachy ołowianej lub gumy ołowiowej. Fartuch z gumy ołowiowej stanowi osłonę i chroni przed 
promieniowaniem te części ciała, które nie są badane.

Przygotowanie

W większości przypadków badanie nie wymaga przygotowania, z wyjątkiem RTG układu 
pokarmowego czy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, które wykonuje się na czczo (nie wolno też 
palić przed badaniem).

Przebieg badania 

Badanie jest bezbolesne, trwa od kilku do kilkunastu minut. Zakres badania zależy od 
wskazań zawartych w skierowaniu. Część badaną należy odsłonić.


