
Data badania:                              
 

SZPITAL  WOJEWÓDZKI  
W BIELSKU – BIAŁEJ 

Godz. 

INFORMACJA DLA PACJENTA 

ORAZ ZGODA PACJENTA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA MRI 

Imię i nazwisko pacjenta: …………………………………………PESEL:……………………..  

Masa ciała: ……………………..                               Wzrost:……………………………………….. 

 
INFORMACJA O RODZAJU BADANIA: 

 
MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY 

 
Magnetyczny rezonans jądrowy (MRI) jest badaniem nieinwazyjnym, umożliwiającym ocenę 

budowy i funkcji narządów przy wykorzystaniu pola magnetycznego. Czasem wymagane jest 
podanie przez wenflon środka kontrastowego w celu pełniejszej oceny zmian. Magnetyczny rezonans 
jądrowy w większości przypadków nie wymaga znieczulenia ogólnego. Badanie to nie wymaga 
użycia promieniowania rentgenowskiego. 
 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: 
1. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest posiadanie przez pacjenta stymulatora serca, 

implantu w uchu wewnętrznym lub środkowym, metalowego ciała obcego np. w oku. 
2. Na badanie należy przynieść ze sobą wyniki poprzednich badań. 
3. Przed badaniem z kontrastem podanym dożylnie należy dostarczyć wynik poziomu kreatyniny l u b  

GFR. 
Za aktualne wyniki uznajemy badanie poziomu kreatyniny wykonanie w okresie 21 dni 
poprzedzających badanie. 

4. Jeżeli osoba badana przyjmuje leki na stałe to w dniu badania powinna przyjąć je normalnie. 
5. Ostatni posiłek należy zjeść co najmniej 4 godz. przed badaniem MRI. 
6. Podczas badania pacjent nie może mieć przy sobie żadnych przedmiotów metalowych, 

elektronicznych, kart magnetycznych. Przedmioty elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu. 
 

Informacja dla pacjentów z ciałem metalicznym w organizmie. 

W dniu badania należy posiadać, do wglądu:  atest implantu metalowego lub zgodę lekarza na wykonanie 

badania MR, pomimo posiadania metalicznego ciała obcego. Jeśli nie będzie w/w dokumentów badanie nie 

zostanie wykonane. 
 

PRZEBIEG BADANIA: 
 

Badanie trwa do 40 minut. Badanie nie jest bolesne. Wykonuje się je zawsze w pozycji 
leżącej - w unieruchomieniu. Chory podczas badania leży w specjalnym „tunelu”, który tworzą stół, 
obudowa i oprzyrządowanie. Pacjent leży na stole, wsuwanym do tunelu, pozostając cały czas w 
kontakcie z personelem medycznym. Odczuwany może być pewien dyskomfort związany z 
koniecznością leżenia w jednej pozycji przez parę minut. 
 
Po podaniu środka kontrastowego (paramagnetyk) może dojść do reakcji alergicznej (bardzo 
rzadko).  
 
 



 
 
W przypadku badań z podaniem środka kontrastowego mogą wystąpić poniższe powikłania: 
 
- Lekkie – nudności, wymioty, świąd skóry, pocenie się, pokrzywka, kaszel, chrypka, a po 
wprowadzeniu wenflonu do żyły może dojść do pęknięcia żyły, wynaczynienia środka 
kontrastowego, zapalenia żył powierzchniowych. 
- Średnie – omdlenie, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli 
- Ciężkie – drgawki, wstrząs hipotensyjny, zatrzymanie oddychania, zatrzymanie akcji serca 
 
W trakcie podawania środka kontrastowego pacjent może odczuwać ciepło /gorąco, metaliczny / 
słodki smak w ustach. Takie odczucia są dość częste i nie powinny budzić niepokoju. Jeśli wystąpi 
uczucie duszności, nudności lub szybkiego bicia serca należy natychmiast powiadomić personel 
pracowni. Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent przez około 30 minut pozostaje 
pod nadzorem personelu wykonującego badanie, po upływie tego czasu wenflon jest usuwany 
przez pielęgniarkę. 
Do pomieszczenia badań nie wolno wnosić: kluczy, zegarków, kart magnetycznych, telefonów, 
spinek do włosów, kolczyków, klipsów i innych metalowych przedmiotów.  
Niezastosowanie się do powyższego zakazu może spowodować uszkodzenie aparatu, uszkodzenie 
wniesionych przedmiotów albo narazić na niebezpieczeństwo obsługę urządzenia lub pacjenta. 
 
Jeśli po podaniu środka kontrastującego pojawi się ból głowy, kołatanie serca lub inne 
niepokojące objawy pacjent powinien natychmiast powiadomić obsługę. 
 

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania – zaznaczenie znakiem X 
 
 TAK NIE 
1. Czy był Pan/Pani wcześniej poddany/a jakiejkolwiek operacji?  
Jeśli tak prosimy o określenie daty i rodzaju operacji.: 
……………………………………………………………………… 

  

2. Czy było wcześniej wykonywane badanie rezonansem?    
3. Czy cierpi Pan/Pani na klaustrofobię?   
4. Czy istnieje możliwość obecności metalowych fragmentów w gałkach ocznych 
( n p .  opiłków żelaza)?  

  

5. Czy choruje Pan/Pani na niewydolność nerek?    
Czy choruje Pan/Pani na jedną z wymienionych chorób: choroba wieńcowa, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, padaczka, astma ? jeśli tak, proszę zaznaczyć  

  

Czy była u Pana/Pani stwierdzona alergia na jakiekolwiek leki czy inne substancje?  
jeśli tak, to na jakie? …………………………………….……………  

  

6. Czy występowały u Pana/Pani reakcje alergiczne na kontrast stosowany 
w badaniach obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, 
koronarografia)? 

  

Czy ma Pan/Pani wszczepione wymienione poniżej przedmioty 
- rozrusznik serca / kardiowerter   
- klipsy naczyniowe, stenty   
- pompę insulinową   
- sztuczną zastawkę serca, zastawkę komorową   
- protezę kończyny lub stawu   
- jakiekolwiek implanty ortopedyczne   
- protezę zębową, implanty zębów   
 
 
 
 



Pytania dodatkowe dla kobiet: 
 

TAK NIE 

Data ostatniej miesiączki …………………………………………..  
Czy jest Pani w ciąży?    

Czy aktualnie karmi Pani piersią?    

Czy ma pani wkładkę domaciczną – antykoncepcyjną?   

Nie stwierdzono szkodliwego wpływu badania rezonansem w ciąży, ale zaleca się  aby badanie to nie było 
wykonywane w pierwszym trymestrze ciąży, a w kolejnych miesiącach może być wykonane jedynie w 
sytuacji wskazań bezwzględnych ustalonych przez lekarza kierującego.  
W przypadku podania dożylnie środka kontrastowego należy odstawić karmienie na 24 godziny. 
 

Możliwe następstwa rezygnacji z badania 
Odstąpienie od wykonania rezonansu utrudnia diagnostykę i może przyczynić się do dalszego postępu 
choroby w związku z opóźnieniem w podjętym leczeniu. W konsekwencji może to stanowić zagrożenie 
dla zdrowia. 
 

WYRAŻENIE ŚWIADOMEJ ZGODY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA: 
Niniejszym oświadczam, że: 

 treść ankiety jest dla mnie zrozumiała, a podane odpowiedzi zgodne z prawdą,  
 cel wykonania badania jest dla mnie jasny i zostałem/am poinformowany/a przez lekarza 

kierującego o procedurze badania, o moim stanie zdrowia, rozpoznaniu oraz o potrzebie 
podania dożylnie środka kontrastowego w czasie badania,  

 zostałem/am także poinformowany/a o dających się przewidzieć następstwach badania,
lub jego zaniechania. 

 lekarz kierujący wytłumaczył mi cel badania, jak i możliwe powikłania oraz ryzyko związane 
z badaniem; 

 podczas wywiadu lekarskiego i badania oraz w ww. ankiecie nie zataiłem/łam* istotnych
informacji dotyczących stanu zdrowia, badań oraz przebytych chorób; 

 miałem/łam* możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego badania i
otrzymałem/łam* na nie odpowiedź, a uzyskane informacje są dla mnie zrozumiałe. 

 
Po wystarczającym czasie do namysłu oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na 
 wykonanie badania rezonansu magnetycznego z podaniem kontrastu. 
 

............................................................... 
Data i podpis pacjenta / przedstawiciela ustawowego

 
.....................................................................

Data i podpis osoby odbierającej zgodę pacjenta
 

ODMOWA PACJENTA NA WYKONANIE BADANIA: 
Po wystarczającym czasie do namysłu oświadczam, że nie wyrażam zgody na wykonanie badania rezonansu 

magnetycznego z podaniem kontrastu i oświadczam, że zostałam poinformowany/a o możliwych negatywnych 
konsekwencjach takiej decyzji dla mojego zdrowia i życia.  

Uzasadnienie przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
proponowanej procedury medycznej: 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 

...............................................................  
Data i podpis pacjenta / przedstawiciela ustawowego 



Do badania pacjent dostarczył: 

 Ile sztuk? 
Płyty CD  
Opisy badań  
Dokumentację USG  
Inne - jakie?  
  

 
..................................................................  

 
Podpis pacjenta lub opiekuna prawego  

 
 

 Zlecam dożylne podanie  ………………ml                                    □ Gadovist 
                                                                                             □ Prohance 

 
 
 
 

                                           (pieczątka i podpis lekarza zlecającego) 
 
 
 

Technik wykonujący badanie:  
                                                      (pieczątka i podpis) 

 
   □ Założenie kaniuli do naczynia 
   □ Kontrola drożności kaniuli 
   □ Podanie środka kontrastowego 

 
 
 

  
                                                          (pieczątka i podpis) 

 
 

Działania niepożądane po badaniu: 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 

Czynności i leczenie podjęte po działaniach niepożądanych: 
……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................  
(pieczątka i podpis lekarza zlecającego ) 

 


