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KWESTIONARIUSZ PRZED BADANIEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:
•
•
•

Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ciąża, szczególnie jej pierwszy trymestr . Pacjentki karmiące
piersią nie powinny karmić 24h po badaniu.
Względnymi przeciwwskazaniami są niewydolność lub upośledzona funkcja nerek.
Z uwagi na wykorzystywanie w obrazowaniu promieniowania jonizującego zastosowanie TK w
badaniach dzieci wymaga uzasadnionych wskazań.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:
DOTYCZT KOBIET:
POINFORMOWAĆ PERSONEL MEDYCZNY O EWENTUALNEJ CIĄŻY. W PRZYPADKU KOBIET W WIEKU
ROZRODCZYM WYMAGANY JEST AKTUALNY TEST CIĄŻOWY.
Tomografia komputerowa może być wykonana w każdej fazie cyklu miesiączkowego, także w trakcie miesiączki.
Zaleca się wykonanie badania do 10 dnia cyklu.
1.Przez 5 godzin przed badaniem nie należy przyjmować pokarmów stałych, nie palić. Na 2 godziny przed
badaniem należy wypić 1 litr wody niegazowanej. W przypadku tomografii komputerowej jamy brzusznej na
badanie należy przynieść 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej. Pacjent zaczyna pić wodę DOPIERO w
gabinecie. Zatem pacjent zgłaszający się na badanie TK jamy brzusznej i/ lub miednicy powinien być świadomy
czasu oczekiwana.
2.Podczas tomografii zaleca się luźne wygodne ubranie pozbawione metalowych elementów ( nity, guziki,
biżuteria ,zamki, klamry pasków ). Zdjąć spinki do włosów ,okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe.
Wszelkich informacji w tej kwestii udziela osoba wykonująca badanie, ponieważ nie do każdego badania
pacjent jest tak samo przygotowywany.
3. W przypadku badania z podaniem kontrastu dożylnego konieczne jest wykonanie badania poziomu
kreatyniny we krwi. Wynik powinien być aktualny i mieścić się w granicach normy. Jeśli wynik odbiega od
normy, skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Wyniki w /w testu okazać personelowi medycznemu przed
wykonaniem tomografii. Nie dotyczy to pacjentów ze skierowaniami na TK kręgosłupa, HRCT ,kości
skroniowych oraz zatok ( chyba, że lekarz kierujący wyraźnie prosi o badanie z kontrastem ). Pozostali
pacjenci powinni zgłaszać się na badanie poziomu kreatyniny ( istnieje możliwość wykonania badania na
terenie placówki ).Jest to istotne w przypadku podania środka cieniującego ( kontrastu ) dożylnie do pełnej
diagnostyki.

4. Pacjenci z niewydolnością nerek, nadczynnością oraz niedoczynnością tarczycy powinni przed
zarejestrowaniem się skontaktować się z pracownia tomografii komputerowej !. Jeżeli poziom kreatyniny jest
powyżej 2- nie wykonujemy badań z kontrastem bez wyraźnej zgody nefrologa.
5. W przypadku badania z kontrastem należy zaprzestania stosowania METAFORMINY ( lek stosowany u
cukrzyków ) na 2 doby przed badaniem, poinformować swojego lekarza diabetologa o zaleceniu wykonania
w/w badania przez innego specjalistę. Inne leki powinny zostać zażyte tak jak zwykle .Pacjenci powinni znać
dawki i nazwy przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. Jest to bardzo istotne w przypadku badań z
podaniem środka cieniującego.
6. W przypadku chorób tarczycy wymagana jest zgoda endokrynologa na podanie kontrast.
7. Prosimy o przyniesienie i przekazanie do wglądu posiadanej dokumentacji medycznej np. kart wypisowych
leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań TK z płytami CD oraz wyniki RTG.
8. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.
9. Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania zabiegów jest trudny do
przewidzenia.
10.
W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań można dzwonić do placówki RODAMED na podany wyżej
numer telefony lub e-mail.
W CZASIE BADANIA:
1.
2.

Podczas badania pacjent ma stały kontakt z personelem medycznym za pośrednictwem intercomu
(system telewizyjny do obserwacji pacjenta ).
Pacjent powinien natychmiast zgłaszać wystąpienie nagłych dolegliwości tj. duszność, zawroty głowy,
nudności, uczucie gorąca, metaliczny smak w ustach, kołatanie serca, uczucie klaustrofobii.

PO BADANIU:
1.

2.

Jeśli podczas badania został podany środek kontrastowy to w celu jego eliminacji z organizmu
konieczne jest w ciągu 24 godzin spożycie około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów
niesłodzonych.
W rzadkich przypadkach po podaniu środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy
świąd, zawroty głowy, uczucie gorąca, metaliczny posmak, kołatanie serca. W razie wystąpienia
powyższych lub innych niepokojących objawów wskazana jest jak najszybsza konsultacja lekarska.

Pacjent 30 minut po badaniu przebywa na terenie placówki ,w celu wnikliwej obserwacji przez
personel medyczny( wykluczenie ewentualnych następstw po podaniu kontrastu ).

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety

Imię i nazwisko pacjenta………………………………………………….................... wiek ……………. waga……………
Data……………………………………………………………………………………………………… nr. badania ……………………..
Czy jest pani w ciąży?

TAK

NIE

NIEWIEM

Czy występowały lub występują u Pana / Pani poniższe
choroby lub uczulenia:
Choroby tarczycy

TAK

NIE

Choroby nerek

TAK

NIE

Cukrzyca

TAK

NIE

Astma lub POCHP

TAK

NIE

Nadciśnienie tętnicze

TAK

NIE

Treść kwestionariusza jest dla mnie
zrozumiała, a zaznaczone odpowiedzi są
zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………………………………

Reakcja uczuleniowa na leki lub po podaniu dożylnego
środka kontrastowego
TAK
NIE

data, podpis pacjenta

POWIKŁANIA I REAKCJE NIEPOŻADANE MOGACE WYSTAPIĆ PO PODANIU ŚRODKA CIENIUJĄCEGO:
WCZESNE .>do 1 godziny po podaniu ( bardzo rzadko ):
wynaczynienie środka cieniującego poza naczynie krwionośne, nudności, wymioty, uderzenie ciepła, uderzenie
gorąca, pokrzywka, - zmiany skórne w postaci wypukłych swędzących bladych bąbli ( generalnie w zakresie
twarzy, szyi i klatki piersiowej ),kichanie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, uogólniona pokrzywka lub rumień,
obrzęk płuc ,obrzęk krtani ,skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca( częstość
występowania bardzo poważnych objawów ze stanem zagrożenia życia lub śmiercią wynosi ok. 0,1% ).
OPÓŹNIONE >od 1 do 7 dni po podaniu ( rzadko ):
Wysypka, świąd, obrzęk, bóle i zawroty głowy ,,nudności, biegunka, dreszcze, skurcze mięśni ,objawy
grypopodobne, nefropatia- zaburzenie czynności nerek występujące w ciągu 3 dni po podaniu środka
cieniującego, przebiegające z podwyższonym poziomem kreatyniny we krwi.
BARDZO PÓŹNE > powyżej 7 dni po podaniu ( bardzo rzadko )
Nadczynność tarczycy
Wystąpienie któregokolwiek z powyższych należy natychmiast zgłosić personelowi medycznemu.

