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BADANIE RTG KLATKI PIERSIOWEJ

RTG jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w 
diagnostyce narządów klatki piersiowej. Pozwala ono na 
ocenę elementów kostnych ściany klatki piersiowej, stanu 
opłucnej, płuca, zewnętrznych zarysów śródpiersia, położenia 
tchawicy, kształtu i wielkości serca i górnego zarysu przepony.

Standardowo badanie RTG klatki piersiowej wykonuje się w pozycji 
stojącej. Pacjent musi wtedy zdjąć górną część ubrania. Badanie 
wykonuje się na tzw. „bezdechu". Oznacza to, że w momencie 
wykonywania badania pacjent powinien nabrać powietrza i przez 
chwilę nie oddychać. O kolejności i czasie wykonywania 
poszczególnych czynności informuje personel medyczny w trakcie 
wykonywania badania. W niektórych przypadkach jest możliwe 
wykonanie badania w pozycji siedzącej lub leżącej (np. u pacjentów 
ciężko chorych, leżących)
Badanie RTG klatki piersiowej nie wymaga specjalnego przygotowania.

Zgłaszając się na badanie RTG pacjent powinien przynieść ze sobą:
• aktualne skierowanie na badanie
• poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), 

laboratoryjnych, wypisy ze szpitala, 
• dowód osobisty,
• osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka.
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BADANIE RTG KRĘGOSŁUPA L-S
ORAZ JAMY BRZUSZNEJ

W dniu poprzedzającym badanie: należy
zachować dietę lekkostrawną, bez
pokarmów wzdymających, bez napojów
gazowanych, mlecznych (np. jogurtów,
kefirów),należy zażyć preparat
przeczyszczający zakupiony w aptece bez
recepty (np. Regulax tabl., Xenna tabl, 
Forlax saszetki do rozpuszczenia) oraz
Espumisan. Preparaty należy zażyć
według ulotki dołączonej do opakowania.
W dniu badania: pacjent pozostaje bez posiłku, na czczo.

Zgłaszając się na badanie RTG pacjent powinien przynieść ze sobą:
• aktualne skierowanie na badanie
• poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), 
laboratoryjnych, wypisy ze szpitala, 
• dowód osobisty,

• osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka.

UWAGA: Skierowanie pacjenta na określone badanie z 
zastosowaniem promieniowania jonizującego wynika z 
uzasadnionego przekonania lekarza lub innej osoby upoważnionej
pokierowania na badanie, że jego wynik dostarczy informacji , które
przyczynia się do powstania prawidłowego rozpoznania lub 
wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postępów leczenia 
oraz ,że korzyści z tego tytułu przewyższą możliwe ujemne 
następstwa dla zdrowia, które mogą być związane z narażeniem na
promieniowanie jonizujące. ( ustawa z dnia 29 listoada2000r. Prawo 
atomowe Art. 33a. Ust.4 z pózniejszymi zmianami ).
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BADANIE RTG KOŚCI I STAWÓW

Badanie RTG kości to podstawowa
metoda badania struktur
anatomicznych. 
Badanie RTG kości  i  stawów polega
na prześwietleniu pożądanej części
ciała. 
W większości przypadków nie jest
wymagane specjalne przygotowanie. 
O ustawieniu podczas badania  informuje personel medyczny w 
zależności od badanej części ciała. 
Badaną okolicę należy odsłonić oraz zdjąć wszelką biżuterię oraz 
elementy,
które mogłyby spowodować obniżenie wartości diagnostycznej 
badania. 

Zgłaszając się na badanie RTG pacjent powinien przynieść
ze sobą:

• aktualne skierowanie na badanie
• poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), 

laboratoryjnych, wypisy ze szpitala, 
• dowód osobisty,
• osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka.


