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Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści zastrzeŜone. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupowaŜnionym 
bez pisemnego zezwolenia Dyrektora Szpitala lub Pełnomocnika Dyrektora ds. ZSZ zabronione. 

1. Cel instrukcji. 

Instrukcja opisuje sposób przeprowadzania badania radiograficznego (obrazowego) na sali pacjentów.  

Z uwagi na brak konstrukcyjnych zabezpieczeń przed zagroŜeniami radiacyjnymi w miejscu badania personel wykonujący 

badanie musi ściśle przestrzegać ustalonego i wymaganego trybu postępowania opisanego w tej instrukcji. Ma to na celu 

minimalizację zagroŜeń radiacyjnych pacjenta, osób postronnych i personelu wykonującego badanie oraz zapewnienie 

prawidłowej jakości wyników przy minimalnej dawce promieniowania rentgenowskiego.  
 

2. Zakres instrukcji 

Instrukcja opisuje postępowanie osoby wykonującej badanie RTG i pielęgniarki na Oddziale, na którym znajduje się pacjent. 

Instrukcja swoim zakresem obejmuje badania radiograficzne przyłóŜkowe wykonywane na Oddziałach:     

• Intensywnej Terapii i Anestezjologii (OITiA),  

• Neurochirurgii, 

• Noworodkowym – Pododdział Patologii Noworodka (PPN).  

NaleŜące do Szpitala aparaty mobilne zdjęciowe na OITiA i PPN wyposaŜone są w sprzęt ochrony radiologicznej – parawany 

radiologiczne, fartuchy ochronne i kołnierze ochronne na tarczycę. Zdjęcia wykonuje technik RTG, który moŜe być 

pracownikiem kontrahenta zewnętrznego. 
 

Badania przyłóŜkowe na innych oddziałach są wykonywane sporadycznie przez technika RTG (pracownika kontrahenta 

zewnętrznego) przy uŜyciu mobilnego aparatu RTG i środków ochrony radiologicznej, naleŜących do kontrahenta 

zewnętrznego. Badanie takie jest wykonywane na podstawie instrukcji i procedur obowiązujących pracowników kontrahenta 

zewnętrznego. 
 

3. Odpowiedzialności 

Lekarz radiolog lub technik RTG (równieŜ pracownik kontrahenta zewnętrznego) 

• przygotowanie pomieszczenia i pacjenta do badania radiologicznego, 

• ochrona radiologiczna pacjenta, personelu i osób postronnych, w tym innych pacjentów, 

• wykonanie badania zgodnie z tą instrukcją, 

• przekazanie naświetlonej kasety CR do digitalizacji i opisu. 

• rejestracja zdjęcia nieudanego lub odrzuconego. 
Pielęgniarka   

• identyfikacja pacjenta,  

• pomoc w przygotowaniu pomieszczenia, w tym równieŜ usunięcie/odsunięcie innych chorych,  

• pomoc w ułoŜeniu pacjenta,  

• ewentualne podtrzymanie chorego w pozycji nieruchomej. 

Lekarz radiolog, pracownik kontrahenta zewnętrznego 

• sporządzenie opisu badania. 
Pielęgniarka Oddziałowa 

• Zgłoszenie awarii aparatu RTG 

• Zlecenie kontrahentowi zewnętrznemu wykonanie badania jego aparatem 
 

4. Opis postępowania 

A.  Przygotowanie sprzętu i środowiska (otoczenia) do badania radiologicznego 
1) Badanie moŜe być wykonane wyłącznie przez lekarza radiologa lub technika RTG na podstawie skierowania 

na badanie RTG. 

2) W przypadku wątpliwości dotyczących  danych umieszczonych na skierowaniu (badanej części ciała, techniki, 

poprawności danych pacjenta lub lekarza zlecającego) lub czytelności skierowania Wykonujący badanie konsultuje 

się z lekarzem wystawiającym skierowanie. 
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3) Wykonujący badanie transportuje aparat RTG i niezbędne środki ochrony radiologicznej do sali, w której ma odbywać 

się badanie. 
4) Wykonujący badanie ustawia parawany ochronne, aby zasłonić bezpośrednią wiązkę promieniowania w kierunku 

innych pacjentów, okien i drzwi na korytarz. 
5) W przypadku awarii aparatu Wykonujący badanie zgłasza awarię Pielęgniarce Oddziałowej, która postępuje według 

instrukcji PR12_P8_I2 Zgłaszanie problemów związanych z eksploatacją aparatów medycznych. 
6) W przypadku bezwzględnej konieczności wykonania badania, po stwierdzeniu niesprawności aparatu, Pielęgniarka 

Oddziałowa zleca kontrahentowi zewnętrznemu wykonanie badania jego aparatem. 
 

B. ochrona radiologiczna personelu i współpacjentów 
1) W sali chorych gdzie wykonywane jest badanie powinny przebywać osoby uczestniczące w badaniu (pacjent; 

personel wykonujący oraz asystujący przy badaniu) oraz, jeŜeli nie ma innej moŜliwości, współpacjenci, którzy nie 

mogą opuścić sali. Pozostałe osoby, niezwiązane z badaniem,  powinny opuścić pomieszczenie. 
2) JeŜeli w czasie wykonywania badania rentgenodiagnostycznego zachodzi konieczność podtrzymywania pacjenta, 

czynność tę moŜe wykonywać osoba, która: 
• ukończyła 18 lat; 

• nie jest w ciąŜy; 

• została wyposaŜona w ochronny fartuch radiologiczny i osłonę na tarczycę; 

• została poinstruowana o sposobie postępowania i poinformowana o ryzyku radiacyjnym. 

3) W warunkach szpitalnych, o ile jest to niezbędne, pacjenta podtrzymuje pielęgniarka, ubrana w ochronny fartuch 

radiologiczny i osłonę na tarczycę. 
4) Kontrolę dawki ekspozycyjnej osoby podtrzymującej pacjenta zapewnia dozymetr środowiskowy, umieszczony 

przy aparacie. 
5) W celu minimalizacji naraŜenia osoba podtrzymująca pacjenta powinna jak najdalej odsunąć się od lampy 

rentgenowskiej.  
6) Wykonujący badanie powinien być ubrany w fartuch radiologiczny oraz wyposaŜony w dozymetr osobisty, 

umieszczony na klatce piersiowej, pod fartuchem radiologicznym. 
7) W pomieszczeniu gdzie odbywa się badanie rentgenowskie nie mogą znajdować się kobiety cięŜarne. 
8) O ile jest to moŜliwe, inni pacjenci opuszczają to pomieszczenie na czas badania. 

9) ŁóŜko pacjenta/inkubator i aparat RTG ustawić tak, aby miejsce badania było jak najbardziej oddalone od innych 

łóŜek/inkubatorów (co najmniej 2 metry). 
10) Drzwi łączące salę badania z korytarzem powinny być zamknięte w trakcie badania. 

 

C. Ochrona radiologiczna i przygotowanie pacjenta 
1) Pielęgniarka identyfikuje pacjenta 

2) Wykonujący badanie informuje pacjenta o sposobie wykonania badania oraz potrzebie wzajemnej współpracy 

w trakcie badania. 

3) NaleŜy stosować osłony osobiste lub/i kolimację wiązki chroniące przed promieniowaniem części ciała i narządy 

pacjenta nie będące przedmiotem badania, a w szczególności znajdujące się w obrębie wiązki pierwotnej 

promieniowania, jeŜeli nie umniejsza to diagnostycznych wartości wyniku badania. 
 

D.  Wykonanie badania 
1) Wykonujący badanie sprawdza poprawność umieszczenia dozymetru osobistego 

2) Wykonujący badanie sprawdza środki ochrony radiologicznej pacjenta 

3) Po umiejscowieniu kasety cyfrowej pacjent powinien pozostać nieruchomy. W przypadku dzieci i osób 

nieprzytomnych zaleca się unieruchomienie. 

4) Wykonujący badanie powinien odsunąć się na długość przewodu do wyzwalania ekspozycji i wykonać zdjęcie. 

5) NaleŜy ograniczyć liczbę projekcji, czas ekspozycji oraz rozmiary wiązki promieniowania padającej na ciało 

pacjenta do wartości niezbędnych dla uzyskania Ŝądanej informacji diagnostycznej 
6) Po kaŜdej ekspozycji Wykonujący badanie zapisuje na Skierowaniu na badanie:  
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• Napięcie-(kV), Prąd lampy (mA) i Dawkę (mAs),  

• Format zdjęcia 

• odległość lampy od pacjenta (cm).  

• Informację o konieczności powtórzenia zdjęcia podając powód powtórzenia zdjęcia. 
 

E. Postępowanie po wykonaniu badania 
1) Wykonujący badanie wpisuje do Harmonogramu wykorzystania aparatu RTG: 

• Numer skierowania i dane pacjenta 

• Dane osoby wykonującej badanie 

• Ilość wykonanych zdjęć 

• Dawkę promieniowania podczas badania (mAs)  

• Informację o konieczności powtórzenia zdjęcia podając powód powtórzenia zdjęcia. 

2) Wykonujący badanie powinien odnotować w ksiąŜce zdrowia dziecka fakt wykonania procedury radiologicznej 

u osób poniŜej 16. roku Ŝycia.  

3) Po badaniu Wykonujący badanie wykonuje dezynfekcję kaset ze zdjęciami oraz tych części aparatu, które miały 

styczność z pacjentem.  
4) Wykonujący badanie transportuje aparat RTG i środki ochrony radiologicznej na miejsce postoju.  
5) Wykonujący badanie przekazuje kasety cyfrowe oraz skierowanie na badanie RTG do wykonawcy zewnętrznego 

w celu odczytu i opisu wyników. 
6) Skierowanie na badanie jest archiwizowane przez wykonawcę zewnętrznego razem z dokumentacją badania. 
7) Wynik (zdjęcia i opis badania) są przekazywane przez wykonawcę zewnętrznego w postaci elektronicznej 

do komputera lekarza kierującego oraz na płycie CD wraz z opisem w postaci dokumentu papierowego, a na 

Ŝądanie, wyraŜone w skierowaniu, są przekazywane na oddział kierujący na badanie dodatkowo w postaci filmu 

wraz z opisem w postaci dokumentu papierowego. 
 

5. Zapisy 

• Skierowanie na badanie RTG 

• Harmonogram wykorzystania aparatu RTG 
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