NZOZ EURORAD
PRACOWNIA TOMOGRAFI KOMPUTREROWEJ
Człuchów, ul.Szczecińska 16
Rejestracja: Tel 59 8342281 wew. 321 lub 536 896 322

Skierowanie na badanie TK

Pieczęć zakładu kierującego

Data wystawienia skierowania

Nazwisko i imię pacjenta

Telefon kontaktowy

Waga

Pesel

Adres

Oddział NFZ

Województwo

Zakres badania np. jama brzuszna, miednica, klatka piersiowa, szczęka, żuchwa głowa, zatoki, oczodoły, szyja...

Rozpoznanie kliniczne

Kod ICD

Krótki wywiad

Przebyte operacje

Prosimy o załączenie wyników badań (w przypadku badań obrazowych pożądana jest dokumentacja obrazowa
Przeciwwskazania do podania kontrastu (np. uczulenie na jod, niewydolność nerek...)
Wypełnia pracownia diagnostyczna
Data badania
Lekarz badający
Technik badający
Rodzaj badania

Podany kontrast:

Data (dd-mm-rrrrr)

Telefon kontaktowy do lekarza
Skierowanie proszę wypełnić pismem maszynowym

Lekarz kierujący

Szanowna Pani! Szanowny Panie!
W związku z Pani/ Pana dolegliwościami uznano za konieczne wykonanie badania tomografii komputerowej z zastosowaniem podania środka kontrastowego zawierającego jod. Ma to na celu postawienie możliwie pełnego rozpoznania umożliwiającego prawidłowe leczenie choroby. Środki kontrastowe powodują polepszenie jakości obrazu rentgenowskiego, a co
za tym idzie, pozwalają na uwidocznienie struktur anatomicznych (naczynia krwionośne, narządy wewnętrzne, takie jak np.
nerki) niewidocznych na normalnych zdjęciach rentgenowskich. Środki te podawane w tomografii komputerowej pozwalają na znaczne zwiększenie dokładności rozpoznania.
W większości przypadków podanie środków kontrastowych nie powoduje żadnych zauważalnych odczynów. Czasami
pojawia się uczucie metalicznego smaku w ustach lub uczucie ciepła. Mija to po kilku lub kilkunastu sekundach i nie
pozostawia żadnych śladów w organizmie.
Są jednak grupy chorych, u których środki kontrastowe podawać musimy ze zwiększoną ostrożnością. Są to pacjenci ze:
• schorzeniami tarczycy,
• zaawansowaną postacią nadciśnienia,
• ciężkim upośledzeniem czynności nerek,
• cukrzycą,
• astmą oskrzelową,
• katarem siennym i innymi postaciami chorób alergicznych,
• zaawansowanymi chorobami serca i naczyń tętniczych,
• niektórymi chorobami krwi,
• osoby, u których przy poprzednich podaniach środka kontrastowego wystąpiły objawy nietolerancji.
U osób tych także możemy stosować środki kontrastowe; konieczne są jednak do tego są pewne postępowania
przygotowujące. Z tego względu nieodzowne jest poinformowanie lekarza o obecności Pani/ Pana dolegliwości
wymagających wzmożonej ostrożności.
Także u bardzo niewielkiej ilości osób bez w/w dolegliwości, wystąpić mogą objawy wzmożonej wrażliwości na jodowe
środki kontrastowe. Mogą to być: wysypka, świąd skóry, nudności lub wymioty. Lekarze zakładu diagnostyki rentgenowskiej są przygotowani na wystąpienie tych objawów i potrafią im skutecznie przeciwdziałać. Czas trwania tych
dolegliwości nie przekracza kilkunastu sekund do kilku minut.
Kończąc raz jeszcze chcemy podkreślić, że zastosowanie u Pani/ Pana badania z użyciem środka kontrastowego zostało
rozważone przez lekarza kierującego i uznane za niezbędne w interesie Pani/ Pana zdrowia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o zwrócenie się do lekarza kierującego, który chętnie udzieli dodatkowych wyjaśnień.
Sposób przygotowania do badania TK
•
przynieść wynik badania krwi, określającego poziom kreatyniny w surowicy,
•
nie jeść przez 6 godzin przed badaniem,
•
na 2 godziny przed badaniem pić wodę mineralną niegazowaną,
•
leki zażywane codziennie brać zgodnie z zaleceniami lekarza,
•
po badaniu wypić dużą ilość wody

Oświadczam, że nie jestem w ciąży.
Podpis Pacjentki lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na wykonanie badania tomografii komputerowej.
Podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na wykonanie u mnie badania tomografii komputerowej z zastosowaniem jodowych
środków kontrastowych.
Podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego

W trakcie badania tomograficznego podano pacjentowi
…………………………………………………………….
kontrast IOMERON 350 w obecności lekarza.

……………………..
Data

……………………………..
Podpis lekarza

