
                   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
             Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

                      ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk

          ………………………………………………………….

                  Zakład Diagnostyki Obrazowej
             Pracownia tomografii komputerowej

 ZGODA PACJENTA NA BADANIE METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
ORAZ PODANIE ŚRODKA KONTRASTOWEGO

Imię i nazwisko……………………………………

PESEL…………………………………………….

Rodzaj badania……………………………………

Wzrost………

Waga ………

                     Kwestionariusz przed badaniem Tomografii Komputerowej

  Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza w przeddzień badania. 
Wszystkie informacje medyczne są tajemnicą lekarską i nie będą wykorzystywane dla celów innych 
niż medyczne.  
1. Czy jest pani w ciąży? Tak  Nie
2 Czy choruje Pani/Pan na choroby tarczycy?

Jeśli tak to jakie? Jakimi lekami jest Pani/Pan leczony? 
……………………………………………………………….

Tak Nie

3 Czy choruje Pani/Pan na przewlekłą niewydolność nerek lub 
choroby nerek?
……………………………………………………………….

Tak Nie

4 Czy choruje pani/Pan na cukrzycę?
Jeśli tak to jakie leki Pani/Pan przyjmuje?
……………………………………………………………….

Tak Nie

5 Czy choruje Pani/Pan na astmę oskrzelową , POCHP?
Jeśli tak to jakie leki Pani/ Pan przyjmuje?
……………………………………………………………….

Tak nie

6 Czy choruje Pani/Pan na nadciśnienie tętnicze, choroby serca?
Jeśli tak to jakie leki Pani/Pan przyjmuje?
………………………………………………………………

Tak Nie

7 Czy miała Pani/Pan wykonywane badanie rentgenowskie z 
użyciem środka kontrastowego?

 
Tak Nie

8 Czy po podaniu środka kontrastowego wystąpiły u Pana/Pani 
reakcje uczuleniowe?
………………………………………………………………...

Tak Nie

9 Czy jest Pani/Pan uczulony na jod? Tak Nie

  1
0

Czy jest Pan/Pani uczulony na leki, pokarmy, inne? Tak Nie

11 Czy choruje pan na jaskrę ? Tak Nie

12 Czy zdiagnozowano u pana przerost gruczołu krokowego? Tak Nie
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                     Przeciwwskazania do badania Tomografii Komputerowej     

                            z podaniem środka   kontrastowego.

1. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ciąża, szczególnie jej pierwszy trymestr . 
Pacjentki  karmiące piersią nie powinny karmić 24 godziny

2.Przeciwwskazaniem względnym do wykonania badania są: niewydolność nerek lub 
upośledzenie czynności nerek..
3.Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest uczulenie na jod.

                           Informacje dla pacjenta.

1. Przez 6godzin przed badaniem nie należy przyjmować pokarmów stałych i płynów.
2. W przypadku badania z podaniem kontrastu dożylnego konieczne jest wykonanie 

badania poziomu kreatyniny we krwi.
3.  W przypadku chorób tarczycy wymagane jest badanie TSH lub zgoda endokrynologa 

na badanie kontrastu.
4. Niektóre leki przyjmowane przez pacjenta [ METFORMAX, SIOFOR, 

GLUCOPHAGE, FORMETIC, METRAL, METIEOR, GLUFORMIN] powinny być 
odstawione. Dlatego konieczne jest poinformowanie lekarza kierującego na badanie o 
przyjmowanych lekach.

5. Jeśli podczas badania został podany  środek  kontrastowy, to w celu jego eliminacji z 
organizmu konieczne jest w ciągu 24 godzin spożyć 2.5 litra wody niegazowanej.

6. Wpływ promieni rentgenowskich jest szkodliwe dla organizmu człowieka. 
Skumulowanie dawki może mieć działanie szkodliwe. Jeżeli były wykonywane 
wcześniej badania z użyciem promieniowania bądź pacjent był leczony 
napromieniowaniem należy ten fakt zgłosić personelowi medycznemu.

                            
Działanie niepożądane związane z  podaniem

Środka kontrastowego.

1. Podczas badania pacjent ma stały kontakt z personelem medycznym. Pacjent powinien 
natychmiast zgłosić wystąpienie nagłych dolegliwości takich jak:

 nudności
 zawroty głowy
 kołatanie serca
 wzrost lub spadek ciśnienia krwi
 wysypka
 świąd skóry 
 zaburzenia widzenia 
 bóle pleców
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Oświadczenie pacjenta

Ja niżej podpisany/a oświadczam  , iż przeczytałem/am i zrozumiałem/am powyższe 
informacje dotyczące badania Tomografii Komputerowej i podania jodowego środka 
kontrastowego.

        Wyrażam zgodę na badanie Tomografii Komputerowej                      Tak              Nie
        Wyrażam zgodę na podanie środka kontrastowego                              Tak              Nie
 
Treść kwestionariusza jest dla mnie zrozumiała, a zakreślone odpowiedzi są zgodne ze stanem
faktycznym. 

Data podpis pacjenta.                     Data podpis lekarza                                            Data podpis
                                                                                                                                   pielęgniarki
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