
Data badania:                              
 

SZPITAL  WOJEWÓDZKI  
W BIELSKU – BIAŁEJ 

Godz. 
 

INFORMACJA DLA PACJENTA 

ORAZ ZGODA PACJENTA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA TK 

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

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

 
INFORMACJA O RODZAJU BADANIA: 

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni 
rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Z uwagi na 
niezwykle wszechstronny zakres zastosowań tomografia komputerowa stała się podstawową 
metodą obrazowania we wszystkich specjalnościach medycyny. 
Diagnostykę przy zastosowaniu tomografii komputerowej stosuje się m.in. w diagnostyce 
urazów, badaniach głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej ( do obrazowania narządów wew. 
w tym wątroby, trzustki, nerek) w wykrywaniu zmian nowotworowych oraz krwawień i 
zatorów. Wykonuje się także wirtualną kolonoskopię. Tomografia komputerowa służy także 
do nieinwazyjnego badania naczyń wieńcowych zastępującego klasyczną koronarografię, a 
także innych badań angiograficznych. 

PRZEBIEG BADANIA: 
Badanie jest krótkotrwałe, trwa ok. 10 do 30min. Badanie nie jest bolesne. Wykonuje się je 
zawsze w poz. leżącej - w unieruchomieniu. Chory podczas badania leży w specjalnym 
„tunelu”, który tworzą stół, obudowa i oprzyrządowanie. Pacjent leży na stole, wsuwanym do 
tunelu aparatu TK pozostając cały czas w kontakcie z obsługą. Odczuwany może być pewien 
dyskomfort związany z koniecznością leżenia w jednej pozycji przez parę minut. 
Po podaniu śr. kontrastowego może się zrobić gorąco i mogą pojawić się wypieki na twarzy, 
może także poczuć metaliczny smak w ustach. Wyjątkowo może pojawić się swędzenie i 
mrowienie w miejscu podania kontrastu. 
Jeśli po podaniu śr. kontrastującego pojawi się ból głowy, kołatanie serca lub inne 
niepokojące objawy pacjent powinien natychmiast powiadomić lekarza lub technika w 
Pracowni TK. 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: 
1. Na badanie należy przynieść ze sobą wyniki poprzednich badań i dokument potwierdzający tożsamość. 
2. Przed badaniem TK z kontrastem podanym dożylnie każdy Pacjent jest zobowiązany 

dostarczyć wynik poziomu kreatyniny w surowicy krwi ( lub GFR - współczynnik 
przesączania kłębuszkowego). Za aktualne wyniki uznajemy badanie poziomu 
kreatyniny wykonanie w okresie 21 dni poprzedzających badanie TK. 

3. Jeżeli osoba badana przyjmuje leki na stałe to w dniu badania powinna przyjąć je 
normalnie. 

4. Na 48 godzin przed badaniem należy odstawić biguanidy (Metformax, Siofor, Glucophage, 
Gluformin, Metifor, Metfogamma, Formetic, Edform, Avamina). 

5. Ostatni posiłek należy zjeść co najmniej 6 godz. przed badaniem TK. 
6. Proszę przynieść ze sobą na badanie 1 butelkę wody mineralnej niegazowanej (0,5- 

1L). 

W pierwszej dobie po badaniu kontrastu zaleca się wypicie około dwóch litrów niegazowanej wody



ISTOTNE INFORMACJE PRZED BADANIEM 

Uprzejmie prosimy o zakreślenie za pomocą znaku X właściwej odpowiedzi: 

 TAK NIE 

1. Czy była wcześniej wykonywana jakakolwiek operacja?  
   Jeśli tak prosimy o określenie daty i rodzaju operacji. 
……………………………………………………………………………….. 

  

2. Czy było wcześniej wykonywane badanie tomografii komputerowej?    

3. Czy były jakiekolwiek problemy w trakcie poprzedniego badania tomografii 
komputerowej? Jeśli tak, to jakie? 
……………………………………………………………………………………… 

  

4. Czy choruje Pan/Pani na: 
niewydolność nerek   
padaczkę   
astmę oskrzelową, POCHP   
nadczynność/niedoczynność tarczycy   
szpiczaka mnogiego   
chorobę serca   
cukrzycę   
4. Czy była u Pana/Pani stwierdzona alergia na jakiekolwiek leki czy inne substancje? 
Jakie?  

  

5. Czy występowały u Pana/Pani reakcje alergiczne na kontrast stosowany  
w badaniach obrazowych (tomografia, koronarografia, urografia)? 

  

6. Czy choruje Pan/Pani na klaustrofobię?    
Pytania dodatkowe dla kobiet: 

7. Data ostatniej miesiączki ........................................................    
8. Czy jest Pani w ciąży lub podejrzewa Pani, że może być?    
9. Czy aktualnie karmi Pani piersią?  
W przypadku podania dożylnie środka kontrastowego należy odstawić karmienie na 24 
godziny. 

  

 
Potencjalne powikłania i ryzyko związane z proponowaną procedurą 

Pomimo dużego doświadczenia i staranności wykonujących procedurę może dojść do powikłań. 
W czasie procedury przestrzegane są rygory aseptyki, ale nie można wykluczyć ryzyka zakażenia. 
Możliwe powikłania po podaniu środka cieniującego mogą wystąpić już bardzo wcześnie, najczęściej 
do 20 minut od padania kontrastu. Do takich objawy niepożądanych mogą należeć: 
 uczucie gorąca, 
 nudności, 
 wymioty, 
 pokrzywka, 
 obrzęk krtani, 
 skurcz oskrzeli, 
 spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
 ostra pokontrastowa nefropatia, 
 drgawki, 
 napad padaczkowy, 
 wstrząs, 
 zatrzymanie krążenia. 
 
Występują one bardzo rzadko i co do zasady są przemijające, dlatego po badaniu chory 
ambulatoryjny pozostaje w poczekalni przez 30 min pod obserwacją pielęgniarki. 



Czynniki podwyższonego ryzyka nefropatii pokontrastowej (uszkodzenia nerek): 
 wiek pow. wiek powyżej 70-go roku życia, 
 cukrzyca, 
 nadciśnienie tętnicze, 
 odwodnienie, 
 choroby nerek. 
 
Możliwe jest także wystąpienie innych nie zawsze możliwych do przewidzenia powikłań. Większość 
wymienionych powikłań może wymagać dalszego leczenia, może być także przyczyną zagrożenia 
życia. 

Potencjalne skutki (powikłania) odległe związane z proponowaną procedurą 
Możliwe skutki uboczne, odległe po podaniu środka cieniującego mogą wystąpić w czasie od 1 godziny 
do 1 tygodnia po podaniu kontrastu.  
Do takich skutków niepożądanych mogą należeć: 
 bóle głowy, 
 bóle mięśniowo - szkieletowe, 
 gorączka, 
 reakcje skórne. 

Możliwe następstwa rezygnacji z proponowanej procedury 
Odstąpienie od proponowanej procedury diagnostycznej utrudnia diagnostykę i może przyczynić się do 
dalszego postępu choroby w związku z opóźnieniem w podjętym leczeniu. W konsekwencji może to 
stanowić zagrożenie dla życia. 

 
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 tomografii komputerowej 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 tomografii 

komputerowej 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 



 
Poziom kreatyniny.............................                                                                                       □ brak wyniku 

eGFR…………………                                                                                                             □ brak wyniku 
 
Wynik uzyskany w dniu……… 
 
 
Zlecam dożylne podanie.....................................ml                                                     □ Ultravist 
                                                                                                                                       □ Omnipaque 
Inny…………………… 

 
                                                          
                                                           (pieczątka i podpis lekarza zlecającego) 
 
 

(pieczątka i podpis podającego kontrast) 

Technik wykonujący badanie .............................................. 
                                                           (pieczątka i podpis) 
 
□ Założenie kaniuli do naczynia 
□ Kontrola drożności kaniuli 

Pielęgniarka ......................................................................... 
                                                          (pieczątka i podpis) 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

(pieczątka i podpis lekarza zlecającego ) 
 

 


