
       ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  

ZOZ NR 2 W RZESZOWIE 

Ul. Fredry 9 

35-005 Rzeszów 

TERMIN BADANIA: 

DATA:…………………………………… 

GODZINA: ……………………………… 

 

PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ NA WIZYTĘ 15 MINUT WCZEŚNIEJ W CELU  

WYPEŁNIENIA MEDYCZNEJ ANKIETY PRZED BADANIEM 

 
W celu uzyskania informacji, zmiany terminu badania bądź rezygnacji z badania prosimy o kontakt: 

TK, MRI: 861-36-41 

USG: 850-90-58 

RTG, DXA,MAMMOGRAFIA: 861-36-34 

E-MAIL:radiologia@zoz2.pl 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA RTG 
RTG to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie 

X). Jest to badanie radiologiczne, nazywane potocznie „prześwietleniem". Badanie RTG należy 

do nieinwazyjnych metod badań obrazowych. Pozwala na wykrycie ewentualnych 

nieprawidłowości w budowie prześwietlanego narządu. 
 

WSKAZANIA: 

Wskazania do RTG są bardzo liczne, dotyczą wielu chorób i stanów. Powodem wykonania RTG 

może być przypuszczenie zmian pourazowych (zwłaszcza kości i stawów), bóle układu 

mięśniowo-szkieletowego (np. podejrzenie choroby reumatoidalnej, nasilonych zmian 

zwyrodnieniowych), stany nagłe klatki piersiowej (np. obrzęk płuc) i brzucha (np. niedrożność 

jelit, perforacja przewodu pokarmowego), choroby przewodu pokarmowego, podejrzenie wielu 

chorób z zakresu układu oddechowego (w tym występowanie kaszlu i duszności), układu 

moczowego (np. kolka nerkowa). RTG wykonuje się wyłącznie na zlecenie lekarza, który 

również powinien interpretować jego wynik. 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA: 

Większość badań RTG nie wymaga specjalnego przygotowania, poza zdjęciem przeglądowym 

jamy brzusznej, oraz zdjęciem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa: 

-W dniu poprzedzającym badanie zachować dietę lekkostrawną, bez pokarmów wzdymających, 

bez napojów gazowanych i mlecznych oraz zażyć preparat przeczyszczający zakupiony w aptece 

bez recepty oraz Espumisan – preparaty należy zażyć według ulotki dołączonej do opakowania, 

-W dniu badania zgłosić się do pracowni na czczo, nie wolno palić papierosów, pić kawy, 

-Jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami 

lekarza prowadzącego popijając niewielką ilością wody niegazowanej. 

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem, wcześniejszymi wynikami, o ile były 

wykonywane, oraz kartami informacyjnymi ze szpitala jeśli pobyt miał związek z badaniem.  

 
PRZECIWSKAZANIA: 

Przeciwskazaniem do wykonania badania radiologicznego jest ciąża. 

 
UWAGI DLA PACJENTA 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia 

dziecka. 
 

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/objawy/175407,obrzek
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70135,kaszel
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70470,dusznosc
https://www.mp.pl/pacjent/nefrologia/objawy/51914,kolka-nerkowa

