
             
 

Zakład Diagnostyki Obrazowej     
         

      Załącznik nr 7   
do Instrukcji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania w ZDO Szpitala „MCZ” S.A. w Lubinie 

  

 

INFORMACJA DLA PACJENTA 

                     

PRZED WYKONANIEM BADANIA:  
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA(TK) lub REZONANS MAGNETYCZNY (MR) 

 

Data i godzina badania…………………………..........................……………………………… 
 
1. Informacja dla pacjentów wykonujących badanie TK / MR bez i z kontrastem: 
 
W związku z zapisami Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r.,  
w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - 
diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. M.Z. 2015. 78),                   
prosimy o przedłożenie pełnej dokumentacji medycznej związanej ze schorzeniem, 
którego dotyczy badanie TK / MR, tj. poprzednie wyniki TK / MR, USG, RTG (płyty, 
klisze, opisy), karty informacyjne leczenia szpitalnego, itp.  
 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostarczenia ww. dokumentacji, w dniu 
badania lub do 48 godzin od dnia wykonania badania, jego opis nie będzie zawierał 
analizy porównawczej przedmiotowego schorzenia. 
 
2. Informacja dla pacjentów wykonujących badanie TK / MR z kontrastem: 
 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: 
 
Do badania należy się zgłosić z aktualnym wynikiem poziomu kreatyniny                     
(i/lub oznaczonym współczynnikiem GFR we krwi) nie starszym niż 30 dni.  

UWAGA !!! Jeśli poziom kreatyniny będzie podwyższony (GFR obniżony), Pacjent 

zgłasza się do lekarza kierującego lub lekarza POZ z prośbą o wyrażenie zgody              
na wykonanie badania. W przeciwnym wypadku Pracownia odstąpi od badania do czasu 
uregulowania poziomu kreatyniny. 

Pacjenci z chorobami tarczycy muszą wykonać badanie na poziom TSH – dotyczy 
badania TK. 

W dniu badania proszę zażyć o godzinie 6.00 rano leki obecnie stosowane i popić wodą 
niegazowaną.  

3 dni przed i 3 dni po badaniu proszę pić po 3 litry niegazowanych płynów dziennie. 

W DNIU BADANIA NA CZCZO!!! (2 godziny przed badaniem nie pić, 6 godz. przed 
badaniem nic nie jeść, nie żuć gumy, nie palić papierosów). 

UWAGA PACJENCI Z CUKRZYCĄ WYKONUJĄCY BADANIE TK: dzień przed 
badaniem, w dniu badania oraz dwa dni po badaniu nie wolno przyjmować leków 
zawierających METFORMINĘ (np. SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METFORMAX 
i inne). Pozostałe leki przyjmować wg zaleceń lekarza. 
 
Tel. Rejestracji – 76/72 31 530 


