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radiograficzne rannych, robi się fotografie, niekiedy chirurg operuje podczas prześwietlenia. Po wykonaniu pracy drużyna radiologiczna pakuje swój sprzęt do skrzyń, ładuje je do samochodu i odjeżdża do swojej bazy, aby następnego, a nieraz i tego samego dnia wyruszyć ponownie...
    „W początkowym okresie wojny komendanci szpitali i chirurdzy wojskowi nie bardzo wierzyli w przydatność radiologii. W niektórych przypadkach wprost odmawiali korzystania z ofiarowanej im pomocy uważając, że zastosowanie promieni rentgenowskich wprowadzałoby zbyteczne komplikacje i byłoby stratą czasu. Większość z nich sądziła, że metody radiologiczne mogą być używane jedynie w wielkich centralnych szpitalach z dala od frontu. Taka też była opinia kierownictwa wojskowej służby zdrowia.
W tym czasie zadanie nie ograniczało się do zaopatrzenia szpitali w instalacje rentgenowskie; trzeba było przeprowadzić całą akcję przeszkolenia personelu i przekonać lekarzy o korzyściach użycia promieni rentgenowskich".    Dalej pisze o swoich osobistych doświadczeniach podczas wojny:
     „Będąc kierowniczką służby radiologicznej Czerwonego Krzyża a jednocześnie działając z ramienia Towarzystwa Opieki nad rannymi miałam za zadanie urządzenie instalacji rengtenowskich wszędzie tam, gdzie było to koniecznie potrzebne. W związku z tym odbyłam mnóstwo podróży koleją i samochodem, prawie zawsze wioząc sprzęt radiologiczny. Brałam udział w ustawianiu przywiezionej aparatury i w badaniu rannych. Podróże te dawały mi wgląd w potrzeby miejscowe, co było dla mnie podstawą do obmyślenia najwłaściwszego sposobu zaspokojenia ich. Najwięcej trudności wynikało z braku kompetentnego personelu do obsługi aparatów. Musieliśmy sami   instalować aparaturę, a następnie w większości przypadków udzielać lekarzowi lub innemu pracownikowi szpitalnemu wskazówek, jak należy się nią posługiwać. Wadliwe działanie aparatów wynikało przeważnie z błędów obsługi. Zdarzało się, że będąc nagle wezwana do jakiejś miejscowości, aby zbadać przyczynę złego funkcjonowania instalacji, mogłam w ciągu godziny doprowadzić ją do porządku jedynie manipulując urządzeniami regulacyjnymi, kiedy sądzono, że transformator jest przebity a lampa rentgenowska — uszkodzona.
Lekarze odnosili się bez wielkiego zaufania do wskazówek radiograficznych dotyczących lokalizacji pocisków i odłamków. Pewien chirurg poszukiwał odłamka w pobliżu rany chociaż radiogram wskazywał, że przesunął się on dalej. Nie znalazłszy go zdecydował się zbadać miejsce podane na podstawie prześwietlenia X, niezwłocznie natrafił na odłamek i mógł go usunąć. Od tego czasu pozbył się swoich uprzedzeń. Ogólnie można powiedzieć, że chirurdzy odnajdując pocisk dokładnie w miejscu, gdzie obecność jego była stwierdzona za pomocą promieni rengenowskich,

