
   

Co roku w Polsce wykonuje się dziesiątki milionów badań 

diagnostycznych z wykorzystaniem różnych technik 

obrazowania, poczynając od podstawowych zdjęć 

rentgenowskich i ultrasonografii, a kończąc na technikach 

hybrydowych takich jak PET/CT czy SPECT/CT. W 

znacznej części tych badań do obrazowania wykorzystuje 

się promieniowanie jonizujące, a ich rosnąca od lat liczba 

powoduje systematyczny wzrost przeciętnej dawki 

promieniowania jonizującego pochodzącej od zastosowań 

medycznych, otrzymywanej przez przeciętnego mieszkańca 

Polski. 

Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Uniwersyteckiego Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego 

W Białymstoku 



Publikacja „Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe"'jest tłumaczeniem 

brytyjskich wytycznych J.Refer „Making the best use ofclinical radiology". Została 

przygotowana we współpracy Ministerstwa Zdrowia z Krajowym Centrum Ochrony 

Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym, 

Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej, oraz Panem Prof. dr hab. Jerzym Wałeckim, 

konsultantem krajowym w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej i Panem Prof. dr 

hab. Leszkiem Królickim, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny nuklearnej. 

Po ponad 20 latach przedstawiamy już siódme wydanie Wytycznych Stosowania Badań 

Obrazowych, opracowanych przez Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Radiologów. 

Kilkuset radiologów i specjalistów klinicznych w Wielkiej Brytanii i za granicą dobrowolnie 

brało udział w procesie tworzenia Wytycznych. 

 



Rola diagnostyki obrazowej we wszystkich dziedzinach medycyny stale wzrasta. Rozwój 

radiologii i medycyny nuklearnej sprawia, że wskazania do poszczególnych metod 

obrazowych wciąż ulegają zmianie. Dlatego lekarze klinicyści mają często problemy z 

wyborem metody obrazowej, na którą powinni skierować pacjenta przy podejrzeniu danej 

jednostki chorobowej. 

 

Należy jednak podkreślić, że Wytyczne nie zastępują komunikacji i rozmowy radiologa z 

klinicystą. Wytyczne nie powinny być pretekstem do ograniczania, czy zmiany procedur 

wypracowanych w poszczególnych ośrodkach klinicznych, mają raczej pomagać klinicyście 

w wyborze badań, które najprawdopodobniej odpowiedzą na zadawane pytanie przy 

uwzględnieniu niewielkiego, ale istotnego ryzyka związanego z ekspozycją na 

promieniowanie jonizujące. 

 



Radiolog lub technik elektroradiologii prowadzący praktykę radiologiczną [dotyczy Wielkiej 

Brytanii - przyp. red.] nadal pełni kluczową rolę w wyborze odpowiedniego 

badania i jego uzasadnieniu w zależności od indywidualnych czynników3’5.  

Wytyczne nie mogą być pretekstem do ograniczenia swobody planowania 

właściwego badania u poszczególnego chorego, jaka przysługuje radiologowi w 

zależności od doświadczenia i możliwości ośrodka.  

Zawarte w Wytycznych informacje powinny być ważnym argumentem w 

rozmowach między radiologiem i klinicystą, szczególnie jeśli wprowadzane w 

ośrodku usprawnienia są nadzorowane w ramach audytów klinicznych.  

 



Przydatne badanie to takie, którego wynik - dodatni lub ujemny - wpłynie na postępowanie 

kliniczne i/lub zwiększy pewność rozpoznania klinicznego.  

Znaczna liczba badań radiologicznych nie spełnia tych warunków i może niepotrzebnie 

narażać pacjenta na promieniowanie jonizujące. Aby uniknąć zbędnego stosowania badań 

obrazowych, należy zadać sobie kilka ważnych pytań: 

 

CZY TO BADANIE NIE BYŁO JUŻ WYKONANE?  

Powtarzanie badań, które zostały już przeprowadzone: np. w innym szpitalu, 

ambulatoryjnie albo na oddziale ratunkowym. Należy podjąć wszelkie starania, aby uzyskać 

wcześniejsze obrazy i opisy badań. Pomocne w tym zakresie są możliwości elektronicznego 

przekazywania danych. Wytyczne nie dotyczą tego zagadnienia, uwzględniają je jednak inne 

opracowania. 

 



2. CZY BADANIE JEST POTRZEBNE?  

Wykonywanie badań o niewielkim prawdopodobieństwie wpływu na postępowanie z 

pacjentem lub nadmierna liczba badań: 

-ponieważ przewidywany dodatni wynik jest bez znaczenia, np. choroba zwyrodnieniowa 

kręgosłupa,  

-lub prawdopodobieństwo dodatniego wyniku jest małe.  

Niektórzy lekarze prowadzący i pacjenci, częściej niż inni, zlecają badania obrazowe celem 

potwierdzenia („upewnienia się") rozpoznania lub potwierdzenia podjętej już decyzji 

leczniczej. 

 

3. CZY BADANIE JEST POTRZEBNE TERAZ?  

Zbyt wczesne badania: na przykład, zanim choroba miała czas rozwinąć się lub ustąpić albo 

zanim wynik może mieć znaczenie dla leczenia. Potrzebę badania i leczenia należy 

zaplanować w odpowiednim czasie. 

 



4. CZY TO JEST NAJLEPSZE BADANIE?  

Wykonanie niewłaściwego badania: techniki obrazowania zmieniają się bardzo szybko. 

Często przed skierowaniem pacjenta na badanie warto omówić tę kwestię ze specjalistą 

radiologii klinicznej lub medycyny nuklearnej. 
 

5. CZY PROBLEM ZOSTAŁ WYJAŚNIONY W SKIEROWANIU DO BADANIA?  

Brak przedstawienia odpowiednich informacji klinicznych i pytań, na które odpowiedzi 

ma przynieść badanie obrazowe: brak tych informacji może prowadzić do zastosowania 

niewłaściwej techniki lub do skoncentrowania się w opisie na niewłaściwym problemie 

klinicznym. 
 

Wytyczne nie mogą ograniczać prawa lekarza radiologa do wyboru procedury zgodnej z jego 

doświadczeniem. Każdy problem należy omówić z radiologiem -wszystkie ośrodki, w których 

wykonywane są badania obrazowe, powinny mieć opracowane własne procedury 

postępowania, w każdej typowej sytuacji klinicznej. 

Celem każdego badania powinno być uzyskanie maksimum informacji przy minimalnej dawce 

promieniowania. 

 



Skierowanie na badanie obrazowe stanowi prośbę o opinię kliniczną, kierowaną zwykle do 

specjalisty w zakresie radiologii lub medycyny nuklearnej. Opinia ta powinna mieć formę 

opisu, aby wspomóc rozpoznanie i późniejsze rozwiązanie problemu klinicznego. 

Skierowania powinny być właściwie i czytelnie wypełnione, aby uniknąć błędnej interpretacji 

badania przez lekarka radiologa lub lekarza medycyny nuklearnej. Przydatne są skierowania 

elektroniczne, jeśli istnieje taka możliwość. Skierowanie powinno zawierać uzasadnienie i 

ważne informacje kliniczne, tak, aby specjalista w zakresie obrazowania rozumiał problem 

diagnostyczny lub kliniczny, który badanie obrazowe ma rozwiązać. 

W niektórych przypadkach najlepszym sposobem rozwiązania problemu może być inne, 

alternatywne badanie. 

Jeśli pojawiają się wątpliwości, czy badanie jest potrzebne albo które badanie będzie 

najbardziej odpowiednie, lekarz kierujący powinien skonsultować się ze specjalistą w 

zakresie radiologii lub medycyny nuklearnej.  



Procedura diagnostyczna Typowa dawka 
skuteczna 

(mSv) 

Odpowiadająca tej dawce 
liczba zdjęć 

rentgenowskich klatki 
piersiowej 

Równoważnik 
odpowiadającego 

tej dawce czasu 
narażenia 

w stosunku do 
naturalnego tła 
promieniowania 

Badania RTG                                                    

Kończyny i stawy (oprócz biodra) <0,01 <1           <2 dni 

Klatka piersiowa (pojedyncze zdjęcie tylno-przednio) 0,015 1 2,5 dnia 

Czaszka 0,07 5 12 dni 

Kręgosłup piersiowy 0,4 30 2 miesiące 

Kręgosłup lędźwiowy 0,6 40 3 miesiące 

Mammografia (2 projekcje) 0,5 35 3 miesiące 

Miednica 0,3 20 1,5 miesiąca 

Brzuch 0,4 30 2 miesiące 

Urografia dożylna 2,1 140 11,5 miesiąca 

Badanie połykania z doustnym podaniem barytu 1,5 100 8 miesięcy 

Badanie pasażu jelitowego z podaniem papki barytowej 2 130 11 miesięcy 

Wlew kontrastowy doodbytniczy z barytem 2,2 150 1 rok 

TK głowy 1,4 90 7,5 miesiąca 

TK klatki piersiowej 6,6 440 3 lata 

TK nerek, moczowodów i pęcherza układu 

moczowego(pod kątem kamieni nerkowych) 

5,5 370 2,5 roku 

TKjamy brzusznej 5,6 370 2,5 roku 

TKjamy brzusznej i miednicy 6,7 450 3 lata 

KolonografiaTK 10 670 4,5 roku 

TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy 10 670 4,5 roku 

Typowe dawki skuteczne związane z obrazowaniem diagnostycznym 



Badania obrazowe w przykładowych schorzeniach klinicznych 
Problem kliniczny/ 

diagnostyczny 

Badania Dawka Rekomendacja 
[stopień] 

Uwagi 

 

Ostra infekcja 
układu 
oddechowego u 
dzieci 

RTG klp  Wskazane 

wyłącznie 

w szczególnych 

okolicznościach  

 

RTG klatki piersiowej jest wskazane wyłącznie, jeśli objawy 
występują pomimo leczenia lub u ciężko chorych dzieci. 
Jeśli wykonane zdjęcie ujawnia proste zapalenie płuc, 
rutynowe monitorowanie za pomocą RTG nie jest 
konieczne. 

Nawracający 
kaszel z wydzieliną 
(mokry) u dzieci 
 
 

RTG kip  Wskazane 

wyłącznie 

w szczególnych 

okolicznościach 
 

Zwykle u dzieci z mokrym kaszlem RTG klatki piersiowej 
może być prawidłowe lub wykazać zgrubienia 
okołooskrzelowe. U takich dzieci nie ma wskazań do 
powtórnego RTG, chyba że w pierwszym badaniu 
stwierdzono niedodmę. Dzieci z podejrzeniem 
mukowiscydozy lub zaburzeń odporności należy 
skierować na badanie specjalistyczne. 

TK (HRCT)   Wskazane 

wyłącznie 

w szczególnych 

okolicznościach  
 

Jeśli na podstawie danych klinicznych lub RTG 
podejrzewa się mukowiscydozę lub rozstrzenie oskrzeli, 
niskodawkowe badanie TK wysokiej rozdzielczości (HRCT) 
może być przydatnym badaniem. 

Ciało obce w 
drogach 
oddechowych u 
dzieci 
(podejrzenie) 

 

RTG klp  Wskazane  
 

RTG jest wskazane, choć jego wynik często jest 
prawidłowy. Jeśli istnieje znaczne podejr zenie kliniczne 
obecności ciała obcego w drogach oddechowych, 
konieczne jest wykonanie bronchoskopii. Objaw„pułapki 
powietrznej" [rozedmy wentylowej - przyp. red.] jest 
najczęstszym objawem u pacjentów z ciałem obcym w 
drogach oddechowych, ale występuje rzadko i rutynowe 
zastosowanie RTG na wydechu nie jest uzasadnione. 

Nawracające 
wymioty u dzieci 
 

RTG j.brz.  Wskazane 

wyłącznie 

w szczególnych 

okolicznościach  

RTG brzucha może określić poziom niedrożności jelita. 

Krwawienie z 
przewodu 
pokarmowego 
(przez odbyt) u 
dzieci 
 

RTG j.brz.  Wskazane 

wyłącznie 

w szczególnych 

okolicznościach  

 

RTG jamy brzusznej jest konieczne przy podejrzeniu 
martwiczego zapalenia jelit. 

Ostry ból brzucha u 
dzieci 
 

USG brak Wskazane  Istnieje wiele różnych przyczyn ostrych bólów brzucha. 
USG jest przydatna jako badanie pierwszej linii, ale 
powinna być wykonana w oparciu o objawy kliniczne. 

RTG j.brz.  Badanie specjalistyczne  RTG jamy brzusznej rzadko wnosi jakąś wartość. Najlepiej 
je wykonać po uzgodnieniu ze specjalistą, ale z reguły nie 
stosuje się tego badania przed USG. 

Zaparcia u dzieci 
(zaparcia u 
dorosłych  

RTG j.brz.  Wskazane 

wyłącznie 

w szczególnych 

okolicznościach  

Ilość zalegających mas kałowych widocznych na RTG 
jamy brzusznej jest bardzo zróżnicowana i nie wykazano 
faktycznej jej korelacji z zaparciami. RTG jamy brzusznej z 
zastosowaniem markerów jelita grubego i oceną ich 
pasażu może pomóc specjalistom w leczeniu zaparć 
odpornych na leczenie. 

Wyczuwalna masa 
w jamie brzusznej / 
miednicy u dzieci 

 

USG brak Wskazane USG jest wskazana w ocenie wszystkich przypadków 
podejrzenia patologicznej masy w jamie brzusznej. Jeśli 
obecność masy została potwierdzona, pacjenta należy 
skierować do specjalistycznego ośrodka. 



    WSKAZANIA DO WYKONANIA ZDJĘCIA KLATKI PIERSIOWEJ U DZIECKA 

 

 

Za podstawowe wskazanie do badania radiologicznego należy uznać kliniczne podejrzenie 

obecności zmian możliwych do uwidocznienia na zdjęciu rentgenowskim (RTG; jeżeli ich 

uwidocznienie zmieni lub uzasadni dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne).  

 

Podstawowe wskazania u dzieci obejmują: 

 

 występowanie objawów chorobowych ze strony układu oddechowego, sercowo-

naczyniowego lub innych narządów klatki piersiowej, 

 ocenę progresji lub regresji wcześniej rozpoznanych zmian w obrębie klatki piersiowej. 

 



     WSKAZANIA DO WYKONANIA ZDJĘCIA KLATKI PIERSIOWEJ U DZIECKA 

 

Rzadziej badania obrazowe u dzieci wykonuje się: 

 

 w celu oceny przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie klatki piersiowej, 

 w celu oceny położenia rurki intubacyjnej, cewników w dużych naczyniach, drenów (i innych 

narzędzi wprowadzanych przez lekarza), 

 w przypadku podejrzenia zespołu dziecka maltretowanego, ponieważ może ujawnić objawy 

przebytych urazów, których nie da się wykazać w inny sposób, 

 w celu oceny zaawansowania nowotworów (położonych pierwotnie w obrębie klatki 

piersiowej lub poza nią), 

 przed planowaną operacją poza klatką piersiową, w przypadku zwiększonego ryzyka powikłań 

ze strony układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego, 

 okresowo – u chorych po operacjach lub zabiegach inwazyjnych w obrębie klatki piersiowej. 

 



STANY OSTRE 
 

 kliniczne podejrzenie zapalenia płuc, zwłaszcza o cięższym 

przebiegu 

 podejrzenie powikłań zapalenia płuc 

 kliniczne podejrzenie zaburzeń drożności dużych oskrzeli 

 duszność "nieastmatyczna", świszczący oddech (wheezing) o 

niejasnej etiologii 

 asymetria odgłosu opukowego i szmerów oddechowych 

 zaostrzenie astmy nieodpowiadające na leczenie 

 ból w klatce piersiowej 

 krwioplucie 

 niektóre choroby dolnej części układu oddechowego wymagające 

hospitalizacji dziecka 

 ocena położenia rurki intubacyjnej, cewników w dużych naczyniach, 

drenów itp. 

 



STANY PRZEWLEKŁE 

 

 przewlekły kaszel 

 zapalenie oskrzeli/płuc nawrotowe lub przedłużające się 

(nieodpowiadające na typowe leczenie) 

 ograniczenie wydolności wysiłkowej 

 gorączka o nieustalonej etiologii 

 podejrzenie gruźlicy 

 kontrola przebiegu leczenia lub postępu choroby przewlekłej 

(mukowiscydoza, zespół pierwotnej dyskinezji rzęsek, dysplazja 

oskrzelowo-płucna, rozstrzenie oskrzeli, ciężka astma) 

 powikłania płucne chorób innych układów  



ZAPALENIE PŁUC I OSKRZELI 

 

Zapalenie oskrzeli to najczęstsza przyczyna zakażeń dolnych dróg oddechowych u dzieci 

- szczyt występowania przypada ok. 3 m.ż., ok. 2% dzieci wymaga hospitalizacji 

- w 75% przypadków przyczyną jest infekcja wirusowa 

- klinicznie katar, stan podgorączkowy, kaszel, przyspieszony oddech i sinica; schorzenie 

może przebiegać ciężko u niemowlęcia ze schorzeniami sercowo-płucnymi 



ZAPALENIE PŁUC I OSKRZELI 

 

- obraz radiologiczny klatki piersiowej może być prawidłowy, 

najczęściej stwierdzamy rozdęcie płuc ( z powodu pułapki 

powietrznej) 

- może być obraz licznych zagęszczeń z uwidocznieniem zmian 

okołooskrzelowych i nacieków śródmiąższowych 

- mogą być widoczne zagęszczenia tkanki płucnej, jak i niedodma 

płatowa 

- ustępowanie zmian w obrazie radiologicznym może być opóźnione w 

stosunku do objawów klinicznych o 2-3 tygodnie 



ZAPALENIE PŁUC I OSKRZELI 

 

- płyn w opłucnej u dzieci daje inny obraz niż u dorosłych, często układa się 

wzdłuż bocznej ściany klatki piersiowej, tworząc pasmo zacienienia w 

zewnętrznej, brzeżnej części klatki piersiowej 

- duża ilość płynu w opłucnej powoduje przemieszczenie śródpiersia na stronę 

zdrową 

- odczyn opłucnowy – płyn w opłucnej, może być powikłaniem bakteryjnego 

zapalenia płuc 

- badanie USG może potwierdzić obecność płynu w jamie opłucnowej 

- stwierdzenie płynu w opłucnej w dużej ilości jest wskazaniem do drenażu 

opłucnej 

- TK ze środkiem kontrastowym może pomóc w odróżnieniu płynu ropnego w 

ropniaku opłucnej od płynu wysiękowego, wskazując pogrubienie opłucnej 



Postępowanie w przypadku pozaszpitalnego zapalenia płuc u noworodków 

oraz dzieci powyżej 3 m.ż. - wytyczne Pediatric Infectious Diseases Society and 

the Infectious Diseases Society of America 2011   

 

Pacjenci ambulatoryjni 

Rutynowe wykonywanie zdjęć RTG klatki piersiowej u pacjentów z podejrzeniem 

pozaszpitalnego zapalenia płuc kwalifikujących się do leczenia w warunkach 

ambulatoryjnych nie jest konieczne. 

Zdjęcia RTG klatki piersiowej powinny być wykonywane u pacjentów hipoksemią 

lub znaczną dusznością oraz u pacjentów po nieskutecznej antybiotykoterapii, w 

celu wykluczeniu powikłań zapalenia płuc – płyn w jamie opłucnowej, odma 

opłucnowa. 

 

Pacjenci hospitalizowani 

Zdjęcia RTG klatki piersiowej powinny być wykonywane u wszystkich pacjentów 

przyjętych do szpitala z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc. 

 

  

 

 

  

   

 



FOLLOW UP 

Badania kontrolne nie są rutynowo wymagane u dzieci w przypadkach niepowikłanego 

zapalenia płuc. 

Badania kontrolne są wskazane u dzieci bez poprawy klinicznej oraz w przypadku pogorszenia 

objawów klinicznych w ciągu 48-72 godzin od rozpoczęcia antybiotykoterapii.  

Rutynowe codzienne powtarzanie zdjęć nie jest wskazane u dzieci z zapaleniem płuc 

powikłanym obecnością płynu w jamie opłucnowej po intubacji dotchawiczej lub VATS, jeśli 

ich stan jest stabilny. 

 

Badania kontrolne są wskazane u dzieci z powikłanym zapaleniem płuc z narastającą 

dusznością lub w przypadku pogorszenia objawów klinicznych, lub u pacjentów z utrzymującą 

się gorączką niereagującą na leczenia w ciągu 48-72 godzin.  

 

Badania kontrolne po 4-6 tygodniach od rozpoznania pozaszpitalnego zapalenia płuc powinny 

być wykonywane u pacjentów z nawracającym zapaleniem płuc obejmującym ten sam płat oraz 

u pacjentów z niedodmą płata w badania wyjściowym z podejrzeniem wady anatomicznej, 

zmiany guzowatej lub aspiracji ciała obcego  

 

 

 

 



Overuse of Chest X-Rays in Children with Bronchiolitis 

Daniel J. Pallin, MD, MPH reviewing Burstein B et al. JAMA 2018 Oct 16 

 

Badanie RTG klatki piersiowej nie jest wskazane u dzieci w dobrym stanie w wieku 

do 2 rż z objawami ze strony górnych dróg oddechowych przeobrażającymi się w 

infekcję dolnych dróg oddechowych z obecnością rzężeń i świstów.   

 

W badaniu przeanalizowano dane z lat 2007 – 2015 w celu ustalenia jak często 

zdjęcia RTG klatki piersiowej były wykonywane na izbie przyjęć u dzieci do 2 rż z 

rozpoznaniem zapalenia oskrzelików.  

 

https://www.jwatch.org/na47720/2018/10/18/overuse-chest-x-rays-children-with-

bronchiolitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH 

 

- zwykle zdarza się u dzieci poniżej 4 roku życia, częściej u 

chłopców niż u dziewczynek 

- często przejawia się nagłym dławieniem się, kaszlem, 

charczeniem, które mogą następnie ustąpić, opóźnione objawy 

występują u 30% dzieci 

- leczeniem z wyboru jest usunięcie ciała obcego w bronchoskopii 



ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ 
 
 
 

WDECH I WYDECH – diagnostyka radiologiczna ciała obcego niecieniującego 
w drogach oddechowych 
 
Ciała obce mogą powodować 3 rodzaje objawów radiologicznych w zależności od 
ich rozmiarów.  
 
Stopień niedrożności oskrzela może być : 
 
mały ( <1%) – prawidłowy obraz rtg klatki piersiowej, bez cech utrudnionego 
przepływu powietrza 
 
średni (80%) – nadmierne upowietrznienie wywołane pułapką powietrzną.  
Zatkanie oskrzela istnieje tylko w fazie wydechu, wywołane jest obkurczeniem 
ścian oskrzela wokół ciała obcego 
 
duży (20%) – zagęszczenia miąższowe i niedodma wywołana całkowitym 
zamknięciem światła oskrzela 
 



KLATKA PIERSIOWA 
 

 

WDECH I WYDECH - diagnostyka ciała obcego niecieniującego w drogach 

oddechowych 

 

U dzieci, u których nie można wykonać zdjęcia w fazie wydechu, rozedmę wentylową 

(pułapkę powietrzną) ocenia się na podstawie prześwietlenie lub na zdjęciach 

wykonanych poziomym promieniem na obu bokach. 

 

Normalnie płuco, na którym pacjent leży, jest uciśnięte i jego objętość się zmniejsza.  

Wskutek obecności ciała obcego w oskrzelu płuco pozostaje nadmiernie upowietrznione 

 

Odma śródpiersiowa i opłucnowa to potencjalnie możliwe powikłania 



ALGORYTM DIAGNOSTYCZNY W PRZYPADKU ASPIRACJI  
                CIAŁA OBCEGO DO DRÓG ODDECHOWYCH 
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ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE KLATKI PIERSOWEJ 
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