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STRESZCZENIE

Wstęp: Właściwe oznaczenie strony pacjenta na radiogra-
mie stanowi istotny aspekt wykonania zdjęcia rentge-

nowskiego, umożliwiający prawidłową identyfi kację i  ocenę 
badanych struktur. Nieprawidłowa lateralizacja uznawana jest 
za błąd jakościowy mogący skutkować niewłaściwym postępo-
waniem terapeutycznym. 
Cel: Celem badań była analiza prawidłowości stosowania latera-
lizacji w rentgenodiagnostyce klasycznej.
Materiał i  metody: Wykonano analizę 338 kolejnych radio-
gramów zrealizowanych w  technice cyfrowej. Zdjęcia rentge-
nowskie wykonano w  Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w  Białymstoku, za pomocą aparatów sta-
cjonarnych Axiom Aristos Siemens (grupa I, n = 177) i Ysio Sie-
mens (grupa II, n  = 153) oraz przewoźnego Philips Practix 33 
(grupa III, n = 8). Analizę przeprowadzono pod kątem częstości 
i  prawidłowości stosowania markerów strony badanej (prawa/
lewa) z  materiału pochłaniającego promieniowanie w  dwóch 
zespołach techników elektroradiologii. Do wykonania obliczeń 
wykorzystano MS Excel 2010 i pakiet Statistica 12.0 (test U Man-
na-Whitneya; p < 0,05). 
Wyniki: Porównywane zespoły techników różniły się stosowa-
niem prawidłowej lateralizacji wykonywanych radiogramów. 
Najczęściej brak oznaczenia strony badanej dotyczył grupy 
I  (n  =  38; 21% vs. n  = 8; 5%). Znacznie częściej nie stosowano 
oznaczania strony badanej zdjęć rentgenowskich w projekcjach 
bocznych (p = 0,01). W  obu zespołach techników dominowało 
użycie oznaczenia post-processing. Oznaczanie radiogramów 
metodą pre-processing za pomocą znacznika z materiału pochła-
niającego promieniowanie stosowane było w  obu zespołach 
z podobną częstotliwością (n = 13; 9% vs. n = 16; 10%). Pozycja 
markera wykonanego z materiału pochłaniającego była przyczy-
ną powiększenia pola kolimacji w przypadku 2 radiogramów, wy-
konanych przez techników zespołu I. 
Wnioski: W  obu zespołach techników elektroradiologii wyko-
nywane były radiogramy bez stosowania oznaczenia strony pa-
cjenta. Analiza lateralizacji powinna być elementem oceny zdjęć 
odrzuconych w celu zaplanowania skutecznych działań eliminu-
jących niewłaściwe postępowanie diagnostyczne. 

Słowa kluczowe: lateralizacja, znacznik, strona badana, rentge-
nodiagnostyka konwencjonalna, zdjęcie rentgenowskie

ABSTRACT

Introduction: The proper indication of anatomical side of the 
patient on a  radiograph allows for the correct identifi cation 

and evaluation of examined region. Defi ciency or wrong mark 
of the side is regarded as the quality mistake which may results 
in improper therapeutic proceedings.
Aim of the study: The purpose of the research was the 
analysis of the correctness of side markers application in 
rentgenodiagnostics.
Material and methods: Retrospective analysis was performed 
on 338 next radiograms (1.10-5.10.2015). Digital X-ray images 
were made in Department of Radiology, University Hospital in 
Bialystok, with Axiom Aristos Siemens (group I, n = 177), Ysio Sie-
mens (group II, n = 153) and mobile Philips Practix 33 (group III, 
n = 8). The analysis was made regarding the frequency, as well 
as correctness of applied markers (right/left side) from radi-
opaque material, gathered by two teams of radiographers. MS 
Excel 2010 and Statistica 12.0 (Manna-Whitney U test; p < 0,05), 
were used to the analysis.
Results: There were diff erences in correct application of ana-
tomical markers on the radiographs, in both teams of radiog-
raphers. The most frequently absence of sides marker was ob-
served in I  group (n = 38; 21% vs. n  = 8; 5%). More commonly 
absence of marker was found during examination in lateral views 
(p = 0,01). Both teams presented usually the post-processing ap-
plication. Indication of the radiographs by pre-processing meth-
od with use of radiopaque material, was applied in both teams 
with comparable frequency (n = 13; 9% vs. n  = 16; 10%). The 
position of anatomical marker, made of radiopaque material, 
was the purpose of increasing fi eld size in case of 2 radiographs. 
Those images were made by fi rst group of radiographers. 
Conclusions: There were radiographs acquired without applica-
tion of anatomical side markers in both teams of radiographers. 
The analysis of applied anatomical side markers should be the 
element of evaluation of rejected radiographs to avoid improp-
er medical procedures.

Key words: laterality, anatomical markers, side markers, con-
ventional radiography, radiograph 
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Czy zawsze stosuje się 
oznaczenie strony badanej 
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always used in radiography?
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Wstęp 

Szeroko dostępne konwencjonalne badania radiologiczne 

o  wysokim współczynniku skuteczności rozpoznawczej i  niskiej 

cenie należą do najczęściej wykonywanych badań diagnostycz-

nych. W  krajach wysoko rozwiniętych ich liczba sięga 600-700 

na 1000 mieszkańców [1]. W  Polsce udział rentgenodiagnostyki 

konwencjonalnej i fluoroskopii wynosi 83% wszystkich świadczeń 

zdrowotnych z  użyciem promieniowania jonizującego [2]. Tak 

duża liczba badań wymaga odpowiednich procedur związanych 

z wytwarzaniem i przechowywaniem obrazów [3]. Jednym z naj-

istotniejszych wymogów medyczno-prawnych jest uwzględnie-

nie zgodnej z rzeczywistością identyfikacji radiogramu [4].

Wszystkie obrazy muszą być rutynowo opatrywane w  czy-

telne dane określające między innymi: dane osobowe pacjenta, 

datę badania oraz identyfikację lewej bądź prawej strony ciała 

[5, 6]. Pożądane jest również oznaczenie pozwalające na iden-

tyfikację technika elektroradiologii wykonującego badanie [7]. 

Adnotacje te nie powinny zasłaniać istotnych diagnostycznie 

fragmentów radiogramu [8, 9]. 

Markery oznaczające stronę badaną wykonane są z materiału 

pochłaniającego promieniowanie jonizujące, najczęściej z  oło-

wiu, i mają formę liter P/R (prawa/right) oraz L (lewa/left). Mar-

kery często są zakodowane kolorem, co pomaga uniknąć błę-

dów. Zawsze przed wykonaniem ekspozycji należy upewnić się, 

że marker znajduje się w  prawidłowym miejscu. Identyfikator 

strony anatomicznej musi być umieszczony na każdym radiogra-

mie w obszarze kolimacji, przy bocznej krawędzi radiogramu, po 

stronie będącej identyfikowaną, w taki sposób, aby nie umniej-

szał wartości diagnostycznej obrazu [10, 11, 12]. Radiogramy 

prezentowane są tak, aby na zdjęciach rentgenowskich wykona-

nych w projekcjach przednio-tylnych (AP)/tylno-przednich (PA) 

marker oznaczający stronę prawą znajdował się po stronie lewej 

oglądającego. Natomiast w projekcjach bocznych umieszczony 

był tak, jakby obserwator patrzył na pacjenta znajdującego się 

w takiej pozycji, jak podczas pozycjonowania [8, 13]. 

 Wykonując zdjęcie rentgenowskie, technik elektroradiologii 

powinien zawsze używać kolimatora w taki sposób, aby uzyskać 

najmniejsze, akceptowane pole ekspozycji. Powinno się to wiązać 

z brakiem konieczności zwiększania kolimacji w celu umieszczenia 

markera. Zmniejsza to narażenie radiacyjne pacjenta, a zarazem 

poprawia kontrastowość uzyskiwanego obrazu [1, 8, 14]. 

Cel

Celem badań była analiza prawidłowości stosowania laterali-

zacji w rentgenodiagnostyce klasycznej.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono, analizując 338 kolejnych radio-

gramów, wykonanych w  technice cyfrowej przez dwa zespoły 

techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Uniwersyte-

tu Medycznego w Białymstoku w okresie 1-5 października 2015 

roku. Zdjęcia rentgenowskie wykonano za pomocą aparatów 

stacjonarnych Axiom Aristos Siemens (grupa I: n = 177; 52,36%) 

i Ysio Siemens (grupa II: n = 153; 45,27%) oraz aparatem przyłóż-

kowym Philips Practix 33 (grupa III, n = 8; 2,37%).

Analizę przeprowadzono pod kątem zastosowania lateraliza-

cji oraz częstości i prawidłowości stosowania markerów strony 

badanej (prawa/lewa) z  materiału pochłaniającego promienio-

wanie w  dwóch zespołach techników elektroradiologii (grupa 

I vs. II i III).

Do wykonania analizy statystycznej wykorzystano programy MS 

Excel 2010 oraz Statistica 12 (test U Manna Whitneya; p < 0,05).

Wyniki

W analizowanej grupie 338 radiogramów były zdjęcia RTG 

wykonane za pomocą trzech aparatów rentgenowskich. Licz-

bę wykonanych ekspozycji z  uwzględnieniem obszaru badania 

przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 Liczba wykonanych radiogramów poszczególnych obszarów anatomicz-

nych w badanych grupach

W analizowanym materiale najczęściej obrazowanym ob-

szarem była klatka piersiowa. W  projekcji tylno-przedniej 

wykonano 92  (83,64%) radiogramy, natomiast w  projekcji 

bocznej 11  (10,00%) radiogramów i  przednio-tylnej 7 (6,36%) 

radiogramów. 

Drugi pod względem częstości obrazowania obszar stano-

wiła kończyna dolna wolna, której struktury uwidoczniono na 

75 (22,19%) radiogramach. W tym obszarze anatomicznym naj-

częściej obrazowano jeden ze stawów kolanowych. Szczegóło-

we zestawienie wyników z zakresu obrazowania kończyny dol-

nej wolnej przedstawiono na rysunku 1. 

Trzeci pod względem częstości obrazowania obszar stano-

wiła kończyna górna wolna. Spośród 48 (14,20%) radiogramów 

przedstawiających poszczególne fragmenty kończyny górnej 

wolnej najwięcej, bo aż 12 (25,00%), dotyczyło nadgarstka. Czę-

stość obrazowania poszczególnych zakresów kończyny górnej 

wolnej przedstawiono na rysunku 2.

Staw ramienny uwidoczniono na 17 (5,03%) radiogramach. 

Najczęściej w projekcji przednio-tylnej (n = 11; 65%) oraz w pro-

jekcji bocznej na tzw. radiogramie „Y” (n = 5; 29%) i w projekcji 

osiowej (n = 1; 6%).

Z zakresu obręczy miedniczej wykonano 16 (4,73%) badań ren-

tgenowskich. Najczęściej, bo aż w 13 (81%) przypadkach, celem 

ekspozycji było uwidocznienie obu stawów biodrowych, dwa 

zdjęcia RTG obrazowały pojedynczy staw biodrowy i  jeden ra-

diogram przedstawiał całą miednicę w projekcji przednio-tylnej. 
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Kręgosłup zobrazowano na 40 (11,83%) zdjęciach rentgenow-

skich. Dokładne dane dotyczące tego zakresu anatomicznego 

przedstawiono na rysunku 3.

Jama brzuszna widoczna była na 14 (4,14%) radiogramach; 

wszystkie wykonane zostały w projekcji AP. 

Czaszka zobrazowana została na 10 (2,96 %) radiogramach, 

sześciokrotnie w  projekcji tylno-przedniej (PA) i  czterokrotnie 

w projekcji bocznej (LAT). 

Zdjęcia rentgenowskie wykonane przy łóżku pacjenta to 

8  (2,37%%) radiogramów klatki piersiowej i jamy brzusznej 

w projekcji AP. Są to tzw. babygramy.

Identyfikacja strony badanej została wykonana na 292 

(86,40%) zdjęciach RTG. W przypadku większości z nich (n = 263; 

90,07%) symbol został dodany w  obróbce komputerowej do-

konywanej przez technika elektroradiologii po wykonaniu eks-

pozycji. Lateralizacja wymusiła powiększenie pola kolimacji 

na 2  (0,68%) radiogramach. Obydwa radiogramy, na których 

umieszczenie markera określającego lateralizację w polu wiązki 

bezpośredniej wpłynęło na wielkość kolimacji, wykonano apara-

tem RTG Axiom Aristos. W żadnym z badań piktogram symbo-

lizujący stronę badaną pacjenta nie przesłonił struktur anato-

micznych poddawanych ocenie przez lekarza radiologa. 

Testy statystyczne nie wykazały istotnego związku pomiędzy 

obecnością oznaczenia strony badanej a obszarami anatomicz-

nymi (p = 0,16), natomiast wykazany został związek pomiędzy 

brakiem określenia strony badanej a  projekcją, w  jakiej został 

wykonany dany radiogram (p = 0,01). Szczegółowe dane doty-

czące braku lateralizacji zdjęć RTG w  poszczególnych projek-

cjach przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 1 Liczba analizowanych zdjęć RTG poszczególnych obszarów anatomicznych 

kończyny dolnej z uwzględnieniem projekcji

Rys. 3 Liczba zdjęć kręgosłupa w poszczególnych odcinkach z uwzględnieniem projekcji

Rys. 4 Podział radiogramów objętych badaniem w poszczególnych projekcjach pod 

względem zastosowania lateralizacji

* w  tym zdjęcie transtorakalne bliższego końca kości ramiennej oraz tzw. zdjęcie 

łopatki na Y

Wśród 88 radiogramów wykonanych w projekcji bocznej brak 

markera zauważono na 29 obrazach, wśród których wyróżnia się 

odpowiednio: 5 zdjęć odcinka szyjnego kręgosłupa, po 4 zdjęcia 

klatki piersiowej, podudzia i  odcinka L-S kręgosłupa, 3 zdjęcia 

stawu skokowego, po 2 zdjęcia palca dłoni i  zdjęcia transtora-

kalne bliższego końca kości ramiennej oraz po 1 zdjęciu przedra-

mienia, nadgarstka, uda, stawu kolanowego i stopy.

Większość, bo aż 38 zdjęć RTG bez lateralizacji wykonano 

aparatem RTG Siemens Axiom Aristos, co stanowi 21,47% radio-

gramów z analizowanego materiału wykonanych tym aparatem. 

Znacznie mniej, bo tylko 8 (4,97%) zdjęć RTG nieposiadających 

znacznika określającego stronę badaną pacjenta, wykonano dru-

gim aparatem stacjonarnym. Wszystkie radiogramy wykonane 

noworodkom 8 (2,37%) były opatrzone markerem określającym 

stronę anatomiczną pacjenta. Połowa z nich została opatrzona 

markerem przed ekspozycją, zaś druga połowa po ekspozycji. 

Rys. 2 Liczba analizowanych zdjęć RTG poszczególnych obszarów anatomicznych 

kończyny górnej wolnej z uwzględnieniem projekcji

* w tym zdjęcie transtorakalne bliższego końca kości ramiennej
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Fot. 1 Zdjęcie RTG porównawcze II 

palców rąk w projekcji bocznej. Mar-

ker P dodany w obróbce komputero-

wej po wykonaniu ekspozycji, gdyż 

umieszczenie znacznika w  części 

centralnej radiogramu nie określa 

jednoznacznie strony ciała

Źródło: Zdjęcie RTG z archiwum Za-

kładu Radiologii Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Fot. 2 Zdjęcie RTG porównawcze 

nadgarstków w  projekcji bocznej. 

Marker L  dodany w  obróbce kom-

puterowej po wykonaniu ekspozy-

cji w  miejscu, gdzie widoczny jest 

fragment znacznika umieszczonego 

w polu wiązki bezpośredniej

Źródło: Zdjęcie RTG z archiwum Za-

kładu Radiologii Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Dyskusja

Zarówno w radiologii, jak i pozostałych dziedzinach medycyny 

istnieje ryzyko narażenia pacjenta na problemy wynikające z błę-

dów ludzkich. Coraz częściej staje się to przedmiotem tzw. złej 

reklamy, łącznie z dyskusją medialną, i utwierdza w przekonaniu, 

że doskonałość jest nieosiągalna [14]. Można jednak temu prze-

ciwdziałać poprzez przyjęcie wystandaryzowanych protokołów 

obrazowania, które zapisane są w procedurach roboczych danej 

pracowni rentgenowskiej [15, 16]. 

Prawidłowa lateralizacja radiogramów stanowi istotny aspekt 

przy interpretacji badania przez lekarza radiologa. Nie powinni 

oni stawiać diagnozy na podstawie badań bardzo niskiej jakości, 

chyba że jest to konieczne, a potencjalne ryzyko zostało odpo-

wiednio przekalkulowane [17, 18, 19]. Jednak fakt braku infor-

macji o stronie badanej na obrazie rentgenowskim nie może być 

akceptowany, ponieważ może skutkować podjęciem niewłaści-

wego postępowania terapeutycznego [7, 17, 20, 21, 22]. 

Technik elektroradiologii powinien zawsze zachować dbałość 

o  prawidłowe oznaczenie markerem strony badanej. W  lite-

raturze można znaleźć informację o  wykonaniu drenażu klatki 

piersiowej po przeciwnej stronie niż odma z  powodu błędne-

go oznakowania radiogramu [23]. Sytuacje, takie jak odwrotne 

ułożenie trzewi (łac. situs viscerum inversus) pokazują, jak ważne 

jest właściwe umieszczenie znacznika P/L [24, 25]. Niewłaściwie 

oznaczone radiogramy wprowadzają zamieszanie w  funkcjo-

nowaniu pracowni, są zmarnowaniem czasu i wysiłku zarówno 

pacjenta, jak i  personelu, a  także mogą być przyczyną dodat-

kowego narażenia radiacyjnego pacjenta (zdjęcie powtórzone) 

i  wzrostu kosztów diagnostyki oraz leczenia [7, 16, 26]. Clarke 

i wsp. z przeprowadzonej analizy nieco ponad 420 błędów ope-

racyjnych wnioskują konieczność oznaczania markerem anato-

micznym każdego zdjęcia RTG [27]. 

W naszym badaniu wykazaliśmy, że nie wszystkie radiogramy 

zostały oznaczone znacznikiem strony ciała. Aby zminimalizować 

ryzyko błędów, personel pracowni rentgenowskiej powinien 

uczestniczyć w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i być świa-

domy potencjalnych zagrożeń. Pracownicy muszą też pamiętać, 

że ich postępowanie w znacznym stopniu przyczynia się do bu-

dowania zaufania, jakie pokłada w nich pacjent i lekarz zlecający 

badanie [28, 29]. Znaczna jest też rola kierownika pracowni, który 

ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że pracownicy są od-

powiednio przeszkoleni i znają oraz stosują obowiązujące proce-

dury. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na aspekt współpracy 

z inspektorem ochrony radiologicznej i osobami odpowiedzialny-

mi za wdrożenie systemu zarządzania jakością [30]. Lateralizacja 

musi być stałym kryterium oceny zdjęć odrzuconych. Pozwala to 

na doskonalenie pracy techników elektroradiologii poprzez sku-

teczne wdrożenie działań zapobiegawczych. 

Prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z  wymagań 

roli zawodowej technika elektroradiologii nakazuje również nie-

zbędną praktykę takiego pozycjonowania pacjenta, aby podczas 

badania nie narażać struktur nieobjętych badaniem na potencjal-

ny wzrost dawki pochłoniętej [8, 31]. Ucyfrowienie uzyskiwania 

obrazów rentgenowskich wyraźnie wskazuje na poszerzające 

się odstępstwa od manualnego oznaczania strony badanej [30, 

32]. Platt i wsp. w analizie cyfrowych zdjęć RTG jamy brzusznej 

zauważyli istotnie niższy odsetek użycia znacznika strony ana-

tomicznej z  materiału pochłaniającego w  stosunku do techni-

ki analogowej (25% vs. 32%). Uzasadnieniem była możliwość 

przesłonięcia istotnych w  interpretacji klinicznej fragmentów 

radiogramów [33]. W wykonanym badaniu tylko co dziesiąty ra-

diogram wykonany w technice cyfrowej został oznaczony znacz-

nikiem z  materiału pochłaniającego w  polu promieniowania. 

Trzeba zwrócić uwagę, że wybór zastosowania markera przed 

ekspozycją a dodaniem go po ekspozycji musi być konsekwencją 

rozważenia korzyści. Za punkt wyjścia należy przyjąć oznaczenie 

strony badanej znacznikiem umieszczonym w  polu wiązki, co 

pozwala na bezpośrednią weryfikację, czy zastosowano odpo-

wiedni znacznik w stosunku do strony pacjenta. W tym względzie 

powinna obowiązywać, podobnie jak przy identyfikacji danych 

osobowych, zasada dwukrotnego sprawdzenia [34]. Odstęp-

stwo jest możliwe tylko w sytuacji, gdy ułożenie markera może 

być przyczyną powiększenia pola wiązki pierwotnej lub przysło-

nięcia istotnych z  punktu widzenia podjętej diagnostyki części 

radiogramu. Wymaga to jednak większej uwagi, aby nie doszło 

do pomyłki oznaczenia strony badanej lub pozostawienia zdjęcia 

RTG bez oznaczenia [35]. Khosa i wsp. wskazują, że elektroniczny 

marker może być stosowany tylko wtedy, gdy oryginalny znacz-

nik został użyty nieprawidłowo lub niezgodnie z zasadami (Fot. 1) 

[36]. Dodatkowo znacznik może być dodany także w sytuacji, gdy 

na radiogramie widoczny jest tylko fragment P/L (Fot. 2). 

W przeprowadzonej analizie brak oznaczenia dotyczył 

głównie radiogramów wykonywanych w  projekcji bocznej. 

Możliwe, że jest to konsekwencja nawyku utrwalonego w pra-

cy przy wykonywaniu radiogramów w  technice analogowej. 

Kiedy dwie ekspozycje mogły być wykonane na jednej błonie 

rentgenowskiej, wystarczyło umieścić marker tylko w  trakcie 
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pozycjonowania do jednej projekcji, żeby film spełnił kryterium 

oznaczenia strony badanej. Technika cyfrowa to nowe wyzwa-

nia obrazowania, które warto uświadamiać, aby zapoczątkować 

trwałe zmiany w postępowaniu personelu. 

Wnioski

1. W obu zespołach techników elektroradiologii wykonywane 

były radiogramy bez stosowania oznaczenia strony pacjen-

ta. Brak markera strony badanej najczęściej dotyczył zdjęć 

rentgenowskich wykonywanych w projekcji bocznej. 

2. W oznaczaniu zdjęć RTG dominuje dodawanie markera 

R/L przy użyciu programu komputerowego, po wykonaniu 

ekspozycji. 

3. Analiza lateralizacji powinna być stałym elementem oceny 

zdjęć odrzuconych w celu zaplanowania skutecznych dzia-

łań eliminujących niewłaściwe postępowanie personelu 

medycznego.
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