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INFORMACJE O BADANIACH RTG

Zdjęcie RTG klatki piersiowej   

Standardowe  zdjęcie  rentgenowskie  klatki  piersiowej  w  projekcji  tylno-przedniej  (PA,  przeglądowe)
umożliwia  ocenę  narządów  leżących  powyżej  przepony  (serce,  płuca,  przepona).  Na  radiogramie
widoczne są również struktury kostne klatki piersiowej (żebra, kręgosłup, łopatki, obojczyki). Radiogram służy
także ocenie żeber, śródpiersia (wielkość, kształt serca i dużych naczyń krwionośnych) i miąższu płucnego.
W razie potrzeby badanie może być uzupełnione zdjęciem bocznym.
Wskazania: Wszelkie  schorzenia,  urazy,  zaburzenia  rozwojowe  narządów  klatki  piersiowej,  badania
okresowe.

Przygotowania do badania: nie wymaga przygotowania
Przebieg badania: prześwietlenie określonej okolicy anatomicznej.

Przeciwwskazania do badania: ciąża.

Przygotowania do badania: Badanie nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania (pożądane jest
zastosowanie  zasad  higieny).  W  razie  potrzeby  badanie  może  być  powtarzane  wielokrotnie.
Wykonywane jest u chorych w każdym wieku.
Przebieg badania: Standardowe zdjęcie  rentgenowskie  wykonywane jest  w pozycji  stojącej,  pacjent
rozebrany jest do połowy (górna połowa ciała). Zdjęcie wykonuje się po nabraniu pełnego wdechu i
zatrzymaniu  oddychania  (na  bezdechu)  z  ramionami  uniesionymi  tak,  aby  maksymalnie  "odsłonić"
narządy  klatki  piersiowej,  przednia  powierzchnia  klatki  piersiowej  powinna  swobodnie  przylegać  do
kasety  rentgenowskiej.  Czas  pojedynczego  napromieniowanie  trwa  zwykle  nie  dłużej  niż  kilkaset
milisekund.  Przy  zdjęciach  w  pozycjach  bocznych  lub  skośnych  pacjent  stronę  chorą  powinien  mieć
skierowaną ku kasecie, a ramiona i brodę uniesioną. U pacjentów ciężko chorych (leżących) zdjęcia
klatki piersiowej wykonuje się w pozycji leżącej lub siedzącej.

Przeciwwskazania do badania: ciąża, należy unikać wykonywania badania u kobiet w 11 połowie cyklu
miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

Zdjęcia RTG kości i stawów   

Wskazania  do  badania:   pomocne  w  poszukiwaniu  zmian  pourazowych,  zwyrodnieniowych,  wad
rozwojowych, zmian o charakterze rozrostowym (nowtorowym).
Przygotowanie do badania: bez przygotowania.
Przeciwwskazania do badania:  ciąża.

Zdjęcia kręgosłupa  

Badanie  RTG  kręgosłupa  może  dotyczyć  trzech  odcinków  kręgosłupa:  szyjnego,  piersiowego  i
lędzwiowego.  Badanie  przeprowadza  się  w  pozycji  leżącej  albo  stojącej.  RTG  kręgosłupa  pozwala
bezpośrednio  ocenić  elementy  kostne,  pośrednio  krążki  międzykręgowe  i  wydolność  aparatu
więzadłowego. Dzięki temu możliwa jest ocena otworów międzykręgowych w odcinku szyjnym i bliższe
części łuku kręgowego oraz wyrostki stawowe w odcinku lędzwiowym.



Zdjęcia kręgosłupa szyjnego, piersiowego  

Wskazania  do  badania:   wykrywanie  wad  postawy,  zmian  zwyrodnieniowych  kręgosłupa,  zmian
pourazowych, zmian rozrostowych (nowotworowych).
Przygotowanie do badania: bez przygotowania.

Przeciwwskazania do badania: ciąża.

Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego   

Wskazania  do  badania: uwidacznia  zmiany  zwyrodnieniowe,  dyskopatię,  zmiany  pourazowe  oraz
rozrostowe (nowotworowe).
Przygotowanie do badania: w przeddzień badania obowiązuje dieta lekkostrawna (nie należy spożywać
pokarmów wzdymających -  warzyw,  owoców,  mięsa,  wędlin),  w dniu badania należy być na czczo,
można przyjąć leki, pożądane zastosowanie zasad higieny.
Przeciwwskazania do badania: ciąża.

Zdjęcie miednicy   

Wskazania  do  badania:   wykonywane między  innymi  w  celu  oceny  stawów biodrowych,  stawów
krzyżowo-biodrowych,  zmian  zwyrodnieniowych,  pourazowych,  rozrostowych  (nowotworowych)  oraz
wad wrodzonych.
Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania, wskazane przyniesienie zdjęć poprzednich do
porównania.
Przeciwwskazania do badania: ciąża.

Zdjęcie czaszki  

Wskazania  do  badania:   wykonywane  między  innymi  w  celu  oceny  zmian  pourazowych,  wad
wrodzonych, zmian rozrostowych (nowotworowych).
Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania

Przeciwwskazania do badania:  ciąża.

Zdjęcie zatok

Wskazania do badania: badanie wykonuje w celu oceny powietrzności zatok obocznych nosa (zatoki
czołowe, szczękowe, klinowe oraz komórki  sitowe),  które może być zmniejszone w przebiegu infekcji
górnych  dróg  oddechowych  i  katarze,  przy  przewlekłych  bólach  głowy  oraz  dla  oceny  zmian
pourazowych twarzoczaszki.
Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania

Przeciwwskazania do badania: ciąża.

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej   

Badanie może być wykonane w pozycji stojącej lub leżącej:

Wskazania do badania:   zdjęcie w pozycji leżącej- uwidocznienie obecności cieniujących złogów
w  drogach  moczowych  i  żółciowych,  cieni  połkniętych  przypadkowo  lub  umyślnie  ciał  obcych,
Wskazania  do   badania:  zdjęcie  w  pozycji  stojącej-  ocena  niedrożności  i  perforacji  przewodu
pokarmowego.
Przygotowanie do badania: w przeddzień badania obowiązuje dieta lekkostrawna (nie należy spożywać
pokarmów wzdymających -  warzyw,  owoców,  mięsa,  wędlin),  w dniu badania należy być na czczo,
można przyjąć leki, pożądane zastosowanie zasad higieny.
Badanie ze wskazań nagłych można wykonać bez żadnego przygotowania i poza USG brzucha i rtg klatki
piersiowej jest najczęstszym badaniem wykonywanym podczas dyżurów w szpitalach.


