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1 nazwę procedury wzorcowej i jej identyfikator; 

2 stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko 
autora (autorów) procedury roboczej; 

3 nazwę, typ, numer identyfikacyjny urządzenia 
radiologicznego stosowanego w procedurze; 

4 nazwiska osób uprawnionych do realizacji 
procedury i ich kwalifikacje; 

5 opis postępowania w zakresie oceny 
skierowania na badania lub leczenie; 

6 opis pomieszczenia, w którym wykonywana 
jest procedura; 

7 wykaz wyposażenia pomocniczego mającego 
zastosowanie w procedurze; 

napięcie [kV]
ognisko
filtracja [mm Al]
FFD [cm]
komora AEC
kratka
czułość rejestratora obrazu
czas [ms]
mA (mAs)
PA

bok

10 szczegółowy opis obsługi urządzenia 
radiologicznego; 

zgodnie z instrukcją obsługi; brak elementów specyficznych dla tej procedury

< 20

szczegółowy opis postępowania medycznego w 
trakcie wykonywania badań lub leczenia; 

9 dolna krawędź zgodna z najniższym żebrem, górna krawędź na wysokości 5 cm 
powyżej barków
bok – ten sam zakres. Wymagane objęcie badaniem szczytów płuc i kątów 
przeponowo żebrowych oraz zachyłków przykręgosłupowych opłucnej

stosowane fizyczne parametry pracy urządzeń 
radiologicznych; 

8 125

3

obie boczne
tak

osłony z gumy osłonnej na gonady i półfartuch
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ostre odwzorowanie

uwidocznienie

radiogram boczny
warunki dobrego badania

ostre odwzorowanie

ramiona poza polami płuc
nałożenie tylnych granic płuc
tylnych krawędzi serca i aorty
śródpiersia
przepony
mostka
kręgosłupa piersiowego
małych kolistych struktur, z przestrzenią pozasercową włącznie,
- wysokokontrastowych 0,7 mm średnicy,
- niskokontrastowych: 2 mm średnicy
liniowych i siateczkowatych struktur dochodzących do obrzeży płuc,
- wysokokontrastowych: 0,3 mm,
- niskokontrastowych: 2 mm

uwidocznienie

11 dokumentację wyników badań lub 
postępowania leczniczego; pełny wdech (uwidocznienie 6 przednich lub 10 tylnych żeber nad przeponą), 

zatrzymany oddech
symetryczne odwzorowanie płuc (wyrostek kolczysty między mostkowymi końcami 
obojczyków)
zobrazowanie całych krawędzi bocznych płuc oraz cieni żeber ponad przeponą

odwzorowanie rysunku naczyniowego całych płuc, szczególnie naczyń obwodowych

uwidocznienie pozasercowego obszaru płuc oraz śródpiersia oraz kręgosłupa przez 
cień śródpiersia
tchawicy i oskrzeli płatowych
zarysów serca i aorty
przepony i kątów przeponowo-żebrowych
małych kolistych struktur, z przestrzenią pozasercową włącznie,
- wysokokontrastowych 0,7 mm średnicy,
- niskokontrastowych: 2 mm średnicy
liniowych i siateczkowatych struktur dochodzących do obrzeży płuc,
- wysokokontrastowych: 0,3 mm,
- niskokontrastowych: 2 mm

pełny wdech, zatrzymany oddech

radiogram PA
warunki dobrego badania
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opis

12 wykaz odstępstw od procedury wzorcowej wraz 
z uzasadnieniem; 

13 zasady ochrony radiologicznej pacjenta; 

14 podpisy osób uprawnionych do realizacji 
procedury. 

ocena pól płucnych, krążenia małego, wnęk, sylwetki sercowo naczyniowej, 
obrysów przepony, struktur kostnych i tkanek miękkich klatki piersiowej
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