
ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
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Tomografia komputerowa (TK) jest nowoczesnym badaniem diagnostycznym, polegającym na prześwietleniu badanej okolicy
promieniami rentgenowskimi. Badanie jest wykonywane przez technika RTG pod nadzorem lekarza radiologa i trwa od 5 do 20 min.

Promieniowanie RTG może mieć niekorzystyny wpływ na organizm ludzki, dlatego dawka promieniowania podczas badania TK
jest zredukowana do minimum, zapewniając uzyskanie poprawnych technicznie obrazów. Warości dawek promieniowania nie powinny
przekraczać poziomów referencyjnych, określanych przez odpowiednie akty prawne, chyba że uzasadniają to istotne wskazania kliniczne.
Narażenie na promieniowanie RTGwtrakcie badań TK jest monitorowane przez wprowadzony program kontroli jakości. Szczególnie
ważne jest zapewnienie ochrony przed promieniowaniem rtg kobiet w ciąży i dzieci. Wiekszość badań TK nie wymaga specjalnego
przygotowania. Trzeba być przygotowanym do podaniania środka kontrastowego. W związuz tym należy być na czczo minimum 6 godzin.

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA (rodziców, opiekunów lub pełnomocników) NA WYKONANIE
BADANIA TK Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO

Wykonanie badania TK często wymaga podania środka kontrastowego (dożylnie, doustnie, doodbytniczo w zależności od rodzaju
badania). Mimo, że jest to zabieg bezpieczny, mogą wystąpić powikłania, takie jak: duszność, wysypka, świąd skóry, wstrząs
anafilaktyczny, zapaść. Opisane powikłania mogą wystapić niezależnie od podjętych środków ostrożności. Dlatego w czasie pobytu
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowejjest Pani/Pan pod fachową opieką lekarzy. Pracownia TK jest przygotowana do udzielenia niezbędnej
pomocy. W razie wystąpienia u pacjenta objawów ubocznych badanie TK może być przerwane w każdej chwili celem wdrożenia
właściwego postępowania medycznego. Po zakończeniu badania w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu
zalecane jest spożycie około 2,5 I wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następnych 24 godzin. Prosimy o rzetelne
wypełnienie formularza. Udzielone odpowiedzi pozwolą na ewentualne odstąpienie od podania środka kontrastowego w sytuacji, gdy
będzie podejrzenie o możliwość wystąpienia powikłań.
Właściwą odpowiedźproszę podkreślić

|

Czy kiedykolwiek wystąpiły reakcje uczuleniowe na podanie środków farmaceutycznych? TAK NIEjeśli TAK proszę wymienić jakie
Czy kiedykolwiek były wykonywane zabiegi operacyjne? | TAK NIEjeśli TAK proszę wymienić jakie

Czy choruje Pani/Pan na choroby: nerek, wątroby, tarczycy, nadciśnienie tętnicze, astmę,
TA NIEpadaczkę, cukrzycę? jeśli TAK proszę podkreślić właściwe :

Czy kiedykolwiek miała Pani/Pan wykonane badanie MR/TKz użyciem środka TAK NIEkontrastowego?

Czy po podaniu środka kontrastowego użytego podczas badania obrazowego wystąpiły
u Pani/Pana reakcje uczuleniowe? jesli TAK proszę wymienić jakie: TAK NIE

s . : aodotyczy kobiet: czy Pacjentka jest w ciąży”
TAK NIE

Wprzypadku konieczności wykonania badania TK z podaniem dożylnie środka
kontrastowego wyrażam na to zgodę TAK NIE

DOTYCZY PACJENTÓW WYKONUJĄCYCH BADANIE TK W RAMACH NFZ
|

Czy Pani/Pan w dniu badania przebywana leczeniu w szpitalu? TAK NIE

| Czy Pani/Pan posiada aktualnie ważne ubezpieczenie zdrowotne? TAK NIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem powyższe informacje, które są zgodne ze stanem
faktycznym. Biorę pełną odpowiedzialność za podane przez siebie informacje. Znane są mi wszystkie zagrożenia związane
z wykonaniem badania TK. Niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie badania TK. W przypadku badania prywatnego
zobowiązuję się pokryć koszty badaniatj.......................... sezon zł.

Zgodnie z cennikiem.

ldata/ Iczytelny podpis Pacjenta lub osoby upoważnionej/



TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) Przygotowanie do badania

Wyznaczony termin badania: data .........................eececeeeee godz. ....................eve..
Na ok. 10 minut przed umówionym terminem badania należy zgłosić się do Rejestracji

celem dokonania formalności. Osoby poniżej 18-go roku życia zgłaszają się na badanie
z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Na badanie należy przyjść w odzieży nie zawierającej elementów metalowych
(guzików, nitów, zapięć, zamków błyskawicznych); przed badaniem należy zdjąć biżuterię.

Na 6 godzin przed badaniem pacjent powinien pozostać bez jedzenia, nie zaleca
się również przyjmowania płynów.Jeżeli na skierowaniu brak wskazania o podaniu środka
kontrastowego, decyzję tę podejmuje lekarz radiodiagnosta przeprowadzający badanie.

Pacjenci, którzy na stałe przyjmują leki powinni zażyć je w dniu badania o zwykłej
porze.

Na badanie należy zabrać: dokument tożsamości ze zdjęciem, wypełnione ankiety
medyczne, wynik badania poziomu kreatyniny i eGFR we krwi (prawidłowy wynik ważny
90 dni, a w przypadku występujących chorób nerek i po operacji nerek — ważność wyniku 7
dni), kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań,
(płyty CD, wypisy ze szpitala), okulary do czytania, jeżeli są konieczne.

Pacjenci zgłaszający się na badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej dodatkowo
na 40 minut przed planowanym badaniem powinni wypić 2 szklanki wody niegazowanej
w odstępie 15-20 minut i nie opróżniać pęcherza.

Uwaga!!! Jeżeli w czasie badania tomografii komputerowej podany został kontrast
— należy w ciągu 24 godzin po badaniu wypić większąilość płynów (1,5-2 litry).

Wynik wydawany jest w ciągu 2 dni po wykonaniu badania w Rejestracji Pracowni TK osobiście
lub przez osobę upoważnioną (druki upoważnienia do pobrania w rejestracji).

W przypadku rezygnacji lub braku możliwości zgłoszenia się na badanie do Pracowni TK
w wyznaczonym terminie, pacjent zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym
rejestrację ENDOMED osobiście lub telefonicznie: 48 340 02 35 , 606 169 634, 606 169 637
wew.2


