
Н.Бонинска, Н.Крумова, Хр.Сърбинска
Военномедицинска академия



Използването на дигиталните технологии в 
Образната диагностика, дава възможност за 
получаване на изображение с високо качество, което 
може да се обработи допълнително чрез 
постпроцесинг, като по този начин се избягва 
повторение на графията при евентуални грешки в 
експозиционните данни. 

Качеството на рентгеновият образ е водещо в
работата на рентгеновия лаборант, затова 
правилното изпълнение на всеки центраж по 
алгоритъм е важно условие за получаване на 
качествена рентгенография. 



Целта на изложението е да запознае 
аудиторията с някои грешки при 

позициониране на пациентите и представи 
правилното им изпълнение.



•Използвани са лични наблюдения в 
практиката;

• анализирани са допуснатите грешки;

• проучени са литературни и Интернет 
източници свързани със засегнатата тема.



За правилното провеждане на всяко рентгеново 
изследване се работи по протокол, като е необходимо 
да се обръща внимание на всички детайли свързани с 
изпълнението на центражите.Всяка проекция има свои 
специфични изисквания.Често в практиката на 
рентгеновия лаборант се допускат пропуски относно 
алгоритъма за извършване на някои рентгенографии.



За качествено извършване на 
рентгенография на бял дроб и 
сърце е необходимо рентгеновият 
лаборант да спазва следните 
условия:
• Рентгенографията се извършва в 
право положение и пълен 
инспириум; 
•брадичката се поставя върху 
статива;
• ръцете са в ротация /с лактите 
напред/ и др. 



• Пациентът е в тежко състояние-

извършваме рентгенографията в 
легнало положение, АР позиция , 
при което не може да отделим 
хубаво скапулите, а в някои случаи 
дори не може да контролираме   
дишането - фиг.2;

• Пациентът е с гибус – не може да 
постави брадичката върху статива и 
тя се позиционира върху 
рентгенографията - фиг.1;

Фиг. 1
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• Нестабилен, физически и 
психически - не може да стои прав и 
да постави правилно ръцете. Тогава 
за устойчивост го караме да 
прегърне статива, при което 
скапулите не са добре изведени 
встрани

• Пациенти в шокова зала, на 
легло, операционни и др.-
рентгенографията ще се 
извърши в принудително 
положение.



• За рентгенография на синуси –
критериите изискват да се 
направи в право положение, с 
гърди до статива и широко 
отворена уста /фиг.1/. 

• Най-често допусканата 
грешка е позиционирането на 
пирамидите в максиларните 
синуси /фиг.2/. 
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• При рентгенография на таз - за качествена 
графия е необходимо пациентът да събере 
пръстите на краката и да раздалечи петите.



• Извършвайки рентгенография на 
лакетна става в лицева проекция е 
необходимо хумеруса и предмишницата 
да лежат в една равнина – фиг.1.

• За да не се допуснат грешки при 
позиционирането, рентгеновият 
лаборант трябва да постави ръката 
на пациента, така че хумеруса и 
предмишницата да бъдат еднакво 
отдалечени от повърхността на 
масата /касетата/- фиг.2.
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• Рентгенография на колянна става в профилна 
проекция - възможна е грешка, когато пателата не е 
на 1 см. отстояние от рентгенографската маса /това 
най-често се получава при по едри пациенти/. При 
това положение двата кондила на фемура не се 
суперпонират и изобразената става не е в точен 
профил.

правилно неправилно



• Рентгенография на лумбални прешлени –краката не са 
свити в колената за намаляване на лордозата;
• Рентгенография на шийните прешлени в лицева 
проекция - главата не е в дефлексия и брадичката се 
позиционира върху прешлените;
• Рентгенография на глезен в лицева проекция -
стъпалото не е перпендикулярно на подбедрицата и не 
се вижда добре ставната междина;
• Рентгенография на череп - пациентът е в нетрезво 
състояние и не изпълнява указанията на  рентгеновия 
лаборант /мърда/.
• Рентгенография на бял дроб и сърце на малко дете -
плаче, мърда, диша...



В повечето случаи допуснатите грешки са следствие на 
състоянието на пациента, мястото и условията при които се 
извършва рентгенографията.
Добрият професионалист - рентгенов лаборант в повечето 
случаи може и трябва да прояви “творчество“, така че 
грешките да бъдат сведени до
минимум, да се стреми към 
максимално изпълнение на 
центража по алгоритъм, което
гарантира високо качество на 
рентгеновия образ, който пък 
от своя страна е от значение 
за поставяне на правилна 
диагноза и съответно лечение.
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