
88. Radiografia, klatka piersiowa, 2 projekcie (PA i boczne) - część ogólna 
 
1. Identyfikator procedury 
Kod główny: 4.106. 
ICD 9: 87.440.101. 
 
2. Cel procedury. 
Diagnostyka zmian naciekowych, ogniskowych i rysunku naczyniowego płuc, śródpiersia  
i ścian klatki piersiowej. 
 
3. Stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko autora (autorów) procedury: 
prof. Andrzej Urbanik, lek. Dorota Szlezynger Marcinek, lek. Bartłomiej Łasocha,  
lek. Michał Gorczyca, tech. elektroradiologii Grażyna Sendor, dr hab. n. med. Joanna 
Gibińska, mgr inż. Ryszard Kowski, mgr inż. Piotr Woźniak. 
 
4. Data umieszczenia procedury w wykazie: 
……………………………………………… 
 
5. Wykaz jednostek chorobowych, do których dana procedura ma zastosowanie,  
w zakresie diagnozowania lub leczenia. 
Zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.  
 
6. Zasadnicze informacje o naukowych podstawach metod diagnostycznych lub 
leczniczych zastosowanych w procedurze.  
Znajomość zasad i praw rządzących powstawaniem obrazu rentgenowskiego po poddaniu 
ekspozycji promieniowaniem rtg badanej okolicy anatomicznej. 
 
7. Bezwzględne i względne przeciwwskazania medyczne do zastosowania procedury. 

1) względne:  
a) ciąża,  
b) zaburzenia równowagi; 

 
8. Wymagania dotyczące postępowania z kobietami w ciąży, karmiącymi piersią, jeżeli 
procedura tego wymaga, oraz z osobami poniżej 16 roku życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem niemowląt. 
Osłona na jamę brzuszną. 
 
9. Zalecane rodzaje urządzeń radiologicznych oraz ich podstawowe parametry 
techniczne istotne dla stosowanej procedury: 
Tabela 1: Pole 
1 2 8 14 15 
0 1 0 4 3 
0 2 0 4 3 
0 3 0 4 3 
0 5 0 4 3 
0 6 0 4 3 
0 7 0 4 3 
0 8 0 4 3 
 
10. Wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia pomocniczego. 



Brak. 
 
11. Wykaz personelu biorącego udział w realizacji procedury i kwalifikacje wymagane 
od tego personelu.  

1) odpowiedzialny: lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i 
diagnostyki obrazowej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie 
radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki; 

2) wykonujący: lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i 
diagnostyki obrazowej lub lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w 
dziedzinie radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki lub lekarz w 
trakcie specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, technik 
elektroradiologii  

 
12. Zasady oceny skierowania na badanie lub leczenie. 
Bez szczególnych wymagań. 
 
13. Opis możliwości wystąpienia interakcji lekowych. 
Brak. 
 
14. Opis możliwych źródeł błędów proceduralnych lub technicznych. 
Brak specyficznych dla tej procedury. 
 
15. Informacje o okolicznościach wymagających specjalnej i ostrożności w stosowaniu 
procedury. 
Brak specyficznych dla tej procedury. 
 
16. Opis przygotowania pacjenta do badania lub leczenia uwzględniający zasady 
ochrony radiologicznej pacjenta. 
Uzyskanie świadomej zgody pacjenta na badanie.  
 
17. Wykaz zagadnień wymagających dalszych badań lub postępowania leczniczego po 
zastosowaniu procedury. 
Brak specyficznych dla tej procedury. 
 
18. Wykaz piśmiennictwa naukowego mającego zastosowanie do opracowania 
procedury, w tym zalecenia Komisji Europejskiej i towarzystw naukowych: 

1) European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images. 
 
Część szczegółowa 
1. Opis czynności przygotowawczych przed badaniem dotyczących:  

1) sprzętu i materiału: brak specyficznych dla tej procedury; 
2) pacjenta: ogólne poinformowanie chorego o celu i sposobie wykonania badania, 

konieczności pozostania bez ruchu podczas jego trwania, przekazanie informacji o 
ryzyku związanym ze stosowaniem promieniowania jonizującego; 

3) personelu: brak specyficznych dla tej procedury. 
 
2. Zalecany sposób przeprowadzenia badania, w tym:  

1) liczba i rodzaj projekcji, z uwzględnieniem obszaru istotnego klinicznie, PA – 
dolna krawędź zgodna z najniższym żebrem, górna krawędź na wysokości 5cm 
powyżej barków; bok – ten sam zakres. Wymagane objęcie badaniem szczytów 



płuc i kątów przeponowo żebrowych oraz zachyłków przykręgosłupowych 
opłucnej; 

2) zgodnie z tabelą 2; 
Tabela 2: Zakres rutynowo wybieranych parametrów ekspozycji w radiografii: 
Parametr Wartość 
napięcie [kV] 125 
ognisko ≤1,3 
filtracja [mm Al] ≥3 
FFD [cm] 180 (140-200) 
komora AEC PA-boczna prawa; bok-środkowa 
kratka z kratką 
czułość rejestratora obrazu 400 
czas [ms] < 20 dla AP, < 40 dla boku 

3) zalecany protokół badania w tomografii komputerowej: nie dotyczy; 
4) rodzaj osłon osobistych dla pacjenta jeżeli są wymagane: bez szczególnych 

wymagań. 
 
3. Opis czynności po wykonaniu badania. 
Bez szczególnych wymagań. 
 
4.Określenie minimalnego czasu koniecznego do wykonania procedury  
w odniesieniu do poszczególnych jej wykonawców. 
W zależności od stosowanej techniki: 

1) metoda analogowa: 
a) zespół techników elektroradiologii: 10 minut, 
b) zespół lekarzy radiologów: 15 minut. 

2) metoda cyfrowa – dłuższy czas pracy lekarza. 
 
5. Warunki ewentualnego podawania środka kontrastującego (rodzaj, ilość, sposób 
podania, nadzór nad pacjentem w czasie i po badaniu), jeżeli dotyczy to procedury. 
Nie dotyczy. 
 
6. Kryteria prawidłowej formy przedstawienia wyniku badania i jego opisu, w tym 
kryteria prawidłowo wykonanych zdjęć rentgenowskich: 

1) radiogram PA: 
a) pełny wdech (uwidocznienie 6 przednich lub 10 tylnych żeber nad przeponą), 

zatrzymany oddech, 
b) symetryczne odwzorowanie płuc (wyrostek kolczysty między mostkowymi 

końcami obojczyków), 
c) zobrazowanie całych krawędzi bocznych płuc oraz cieni żeber ponad 

przeponą, 
d) odwzorowanie rysunku naczyniowego całych płuc, szczególnie naczyń 

obwodowych, 
e) uwidocznienie pozasercowego obszaru płuc oraz śródpiersia oraz kręgosłupa 

przez cień śródpiersia, 
ostre odwzorowanie 

a)  tchawicy i oskrzeli płatowych, 
b)  zarysów serca i aorty, 
c)  przepony i kątów przeponowo-żebrowych, 

uwidocznienie 



małych kolistych struktur, z przestrzenią pozasercową włącznie, 
wysokokontrastowych 0,7 mm średnicy, niskokontrastowcych: 2 mm średnicy, 
liniowych i siateczkowatych struktur dochodzących do obrzeży płuc, 
wysokokontrastowych: 0,3 mm, niskokontrastowych: 2 mm; 

2) radiogram bok: 
a) pełny wdech, zatrzymany oddech, 
b) ramiona poza polami płuc, 
c) nałożenie tylnych granic płuc; 

3) ostre odwzorowanie: 
a) tylnych krawędzi serca i aorty, 
b) śródpiersia,  
c) przepony, 
d) mostka, 
e) kręgosłupa piersiowego; 

4) uwidocznienie: 
a) tchawicy, 
b) kątów, 
c) małych kolistych struktur, z przestrzenią pozasercową włącznie, 

− wysokokontrastujących 0,7mm średnicy, 
− niskokontrastujących: 2mm średnicy; 

d) liniowych i siateczkowatych struktur dochodzących do obrzeży płuc, 
− wysokokontrastujących: 0,3mm, 
− niskokontrastujących: 2mm; 

5) opis: ocena pól płucnych, krążenia małego, wnęk, sylwetki sercowo naczyniowej, 
obrysów przepony, struktur kostnych i tkanek miękkich klatki piersiowej. 

 
7. Warunki odstępstwa od procedury w sytuacjach uzasadnionych klinicznie, w tym:  

1) wykonanie dodatkowych projekcji: nie dotyczy; 
2) ograniczenie lub zmiana warunków badania: typ budowy anatomicznej  

i nieprawidłowa postawa ciała (skolioza, kifoza), brak współpracy z pacjentem – 
niemożność prawidłowego ułożenia do badania (np. pacjent nieprzytomny); 

3) przerwanie badania: brak współpracy z pacjentem; 
4) modyfikację ilości podawanego środka kontrastującego, nie dotyczy; 
5) sposób dokumentowania odstępstwa od procedury: wpis badającego technika na 

skierowaniu, adnotacja lekarza opisującego w wyniku badania, z uzasadnieniem. 
  



48. TK, głowa, z wzmocnieniem kontrastowym - część ogólna 
 
1.Identyfikator procedury. 
Kod główny: 6.210 
ICD 9:  87.031.501 
 
2. Cel procedury. 
Diagnostyka. 
 
3. Stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko autora (autorów) procedury: 
prof. dr hab. med. Jerzy Walecki, dr hab. med. Anna Walecka, lek med. Marta Biegaj, mgr 
inż. Ryszard Kowski 
 
4. Data umieszczenia procedury w wykazie: 
 ……………………………………………….. 
 
5. Wykaz jednostek chorobowych, do których dana procedura ma zastosowanie,  
w zakresie diagnozowania lub leczenia. 
Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 
 
6. Zasadnicze informacje o naukowych podstawach metod diagnostycznych lub 
leczniczych zastosowanych w procedurze.  
Znajomość zasad i praw rządzących powstawaniem obrazu rentgenowskiego po poddaniu 
ekspozycji promieniowaniem X badanej okolicy anatomicznej. 
 
7. Bezwzględne i względne przeciwwskazania medyczne do zastosowania procedury. 

1) względne: 
a) ciąża, 
b) udokumentowana nietolerancja środka kontrastującego, 
c) ciężka niewydolność nerek i wątroby, 
d) astma, 
e) alergia; 

 
8. Wymagania dotyczące postępowania z kobietami w ciąży, karmiącymi piersią, jeżeli 
procedura tego wymaga, oraz z osobami poniżej 16 roku życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem niemowląt. 
Jeśli jest to możliwe zastąpienie TK inną metodą diagnostyczną np. MR, jeżeli niemożliwe to 
stosowanie osłon. 
 
9. Zalecane rodzaje urządzeń radiologicznych oraz ich podstawowe parametry 
techniczne istotne dla stosowanej procedury. 
Tabela 1: Pole: 
1 2 8 14 15 
2 0 2 0 1 
 
10. Wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia pomocniczego. 
Bez szczególnych wymagań. 
 
11. Wykaz personelu biorącego udział w realizacji procedury i kwalifikacje wymagane 
od tego personelu. 



1) odpowiedzialny: lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii  
i diagnostyki obrazowej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie 
radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki; 

2) wykonujący: lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki 
obrazowej lub lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie radiologii 
lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki lub lekarz w trakcie specjalizacji  
w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, technik elektroradiologii. 

3) pielęgniarka w procedurach planowych. 
 
12. Zasady oceny skierowania na badanie lub leczenie. 
Bez szczególnych wymagań. 
 
13. Opis możliwości wystąpienia interakcji lekowych. 
Zgodnie z załącznikiem do procedury 3.065 ICD 88.011.502. 
 
14. Opis możliwych źródeł błędów proceduralnych lub technicznych. 
Brak specyficznych dla tej procedury. 
 
15. Informacje o okolicznościach wymagających specjalnej i ostrożności w stosowaniu 
procedury. 

1) ciąża, 
2) uraz, 
3) udokumentowana nietolerancja środka kontrastującego, 
4) astma, 
5) reakcje alergiczne na leki w wywiadzie. 

 
16. Opis przygotowania pacjenta do badania lub leczenia uwzględniający zasady 
ochrony radiologicznej pacjenta. 
Znieczulenia dożylne pacjentów niewspółpracujących, nawodnienie pacjenta. 
 
17. Wykaz zagadnień wymagających dalszych badań lub postępowania leczniczego po 
zastosowaniu procedury. 
Brak specyficznych dla tej procedury. 
 
18. Wykaz piśmiennictwa naukowego mającego zastosowanie do opracowania 
procedury, 
w tym zalecenia Komisji Europejskiej i towarzystw naukowych. 

1) European Guidlines on quality criteria for computer tomography. 
 
Część szczegółowa 
1. Opis czynności przygotowawczych przed badaniem dotyczących: 

1) sprzętu i materiału: brak specyficznych dla tej procedury; 
2) pacjenta: sprawdzenie zgodności danych badanego ze skierowaniem i zgody na 

wykonanie badania. Sprawdzenie czy badany jest na czczo i nie ma przeciwwskazań 
do podania środka kontrastującego. Ogólne poinformowanie chorego o celu i sposobie 
wykonania badania, konieczności pozostania bez ruchu podczas jego trwania oraz 
możliwościach wystąpienia powikłań związanych z podaniem środka kontrastującego. 
Przekazanie informacji o ryzyku związanym ze stosowaniem promieniowania 
jonizującego. Usunięcie z obszaru istotnego klinicznie elementów mogących wpływać 



na jakość uzyskiwanego obrazu. Założenie wkłucia do żyły odłokciowej lub innej,  
w zależności od możliwości anatomiczno – technicznych; 

3) personelu: pielęgniarka przygotowuje środek kontrastujący, i podaje, a następnie 
opuszcza pomieszczenie. 

 
2. Zalecany sposób przeprowadzenia badania, w tym:  

1) liczba i rodzaj projekcji, z uwzględnieniem obszaru istotnego klinicznie: od podstawy 
czaszki (od otworu wielkiego) do szczytu głowy, przy urazach wielonarządowych od 
górnego otworu klatki piersiowej do szczytu głowy; 

2) zakres rutynowo wybieranych parametrów ekspozycji w radiografii: nie dotyczy; 
3) zgodnie z tabelą 2; 

Tabela 2: zalecany protokół badania w tomografii komputerowej: 
pozycja na wznak 
grubość warstwy [mm] 
 

2-5 tylny dół czaszki, 5-10 obszar półkul 
mózgu 

odległość między warstwami [mm] 
 

taka, aby warstwy nie nakładały się 
krawędziowo 

skok spirali 1,0 
FoV [cm] wielkość głowy (około 24) 
kąt pochylenia gantry 
 

10-12 st do linii oczodołowo-usznej 
(minimalizacja dawki na gałki oczne) 

napięcie [kV] typowe dla urządzenia 
obciążenie [mAs] 
 

możliwie najmniejsze, bez utraty informacji 
z obrazu 

algorytm rekonstrukcyjny dla tkanki miękkiej 
4) rodzaj osłon osobistych dla pacjenta jeżeli są wymagane: lateksowo – bizmutowe na 

gałki oczne, szczególnie przy braku pochylenia gantry. 
 
3. Opis czynności po wykonaniu badania. 
Brak specyficznych dla tej procedury. 
 
4. Określenie minimalnego czasu koniecznego do wykonania procedury  
w odniesieniu do poszczególnych jej wykonawców. 

1) zespół lekarzy radiologów: 20 minut; 
2) zespół techników elektroradiologii: 15 minut; 
3) zespół pielęgniarek: 20 minut. 

 
5. Warunki ewentualnego podawania środka kontrastującego (rodzaj, ilość, sposób 
podania, nadzór nad pacjentem w czasie i po badaniu), jeżeli dotyczy to procedury. 
Zgodnie z załącznikiem do procedury 3.065 (ICD 9: 88.011.501) lub aktualną wersją 
European Society of Urogenital Radiology Guidelines on Contrast Media 
(http://www.esur.org/guidelines/pl/index.php#a) jodowy środek kontrastujący, niejonowy, 
nisko- lub izoosmolalny. Pozostałe warunki zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
6. Kryteria prawidłowej formy przedstawienia wyniku badania i jego opisu, w tym 
kryteria prawidłowo wykonanych zdjęć rentgenowskich. 

1) uwidocznienie: 
a) całe półkule mózgu, 
b) cały móżdżek, 
c) cała podstawa czaszki, 



d) naczynia po podaniu środka kontrastującego; 
2) struktury krytyczne: 

a) ostre odwzorowanie granic między istotą szarą a białą, 
b) ostre odwzorowanie układu komorowego, 
c) ostre odwzorowanie splotów podstawnych, 
d) ostre odwzorowanie sieci naczyniowej, 
e) ostre odwzorowanie przestrzeni płynowej wokół śródmózgowia, 
f) ostre odwzorowanie zbiorników płynu mózgowo – rdzeniowego; 

3) parametry okna: 
a) szerokość okna: 

− 0-90 j.H. obszar nadnamiotowy, 
− 140-160 j.H. tylny dół czaszki, 
− 2000-3000 j.H. kości; 

b) poziom okna: 
− 40-45 j.H. obszar nadnamiotowy, 
− 30-40 j.H. tylny dół czaszki, 
− 200-400 j.H. kości; 

4) opis wyniku: opis powinien zawierać ocenę zmian w zakresie struktur krytycznych. 
 
7. Warunki odstępstwa od procedury w sytuacjach uzasadnionych klinicznie,  
w tym: 

1) wykonanie dodatkowych projekcji: powtórzenie pewnych warstw przy znaczących 
artefaktach ruchowych; 

2) ograniczenie lub zmiana warunków badania: obciążenie [mAs] można zwiększyć przy 
słabej jakości obrazu tylnej jamy spowodowanej artefaktami; 

3) przerwanie badania: życzenie pacjenta, wskazania życiowe; 
4) modyfikacja ilości podawanego środka kontrastującego: zwykle podaje się 50 ml, ale  

u bardzo otyłych pacjentów można 60 ml; 
sposób dokumentowania odstępstwa od procedury: adnotacja lekarza w dokumentacji 
procedury. 
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