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Wielospecjal istyczny Szpital Miejski

im. dr Emila Warmińskiego _ SPZOZ w Bydgoszczy

SKIEROWANIE DO PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
SZPITALA MIEJSKIEGo IM. DR. E. WARMIŃSKIEGo w BYDGoSZCZY

Skierowanie proszę dostarczyć osobiście lub listownie (WielospecjalisĘczny Szpital ll{iejski, Pracownia Tomografii Komputerowej,
ul. Szpitalna 19,85-826 Bydgoszcz)' O terminie badania naleĘ dowiadywać się telefonicznie 0-52_ 37-09_353

www.szpital.bydgoszcz.pl e-mail: tomograf@szpital.bydgoszcz.pl

pieczęć jednostki kierującej
numer umowy z NFZ (pieczątka)

data wystawienia skierowania

Rodzaj badania TK1

DANE PACJENTA

Nazwisko i imię:

PESEL:

adres:

ROZPOZNANIE KLINICZNE (wraz z kodem wg lCD10)

data urodzenia:

telefon:

CO BADANIE MA VVYJASNIC?

WYNlKl BADAŃ DoDATKoWYGH, W TYM _ oBRAzovVYcH (proszę dołączyć dokumentację):

cHoRoBY WsPoŁlsTN lEJĄcE

1 np' TK głowy, TK jamy brzusznej, TK miednicy, TK angio głowy itp
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Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im.dr Emila Warmińskiego _ SPZOZ w Bydgoszczy

IIWYPEŁNIA

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania, stawiając znak X w odpowiednie pole

1 Czy kiedykolwiek wystąpiły reakcje uczuleniowę po podaniu środków farmaceuĘcznych
/leki (rodki cieniriace)

TAK
ffi

NIE
ffi

Ż. Czy cierpi Pani/Pan na jawną nadczynnoś ć tarczycy (ieŹeli TAK koniecma jest zgodalekarza
endokrynolog a na donaczyn iowe podanie j odowego środka kontrastowego)

TAK
ffi:

NIE
T::

Czy cierpi PaniiPan na następujące schorzenia: niewydolnośó serca, choroby nerek, astmę
oskrzelową, alergie (proszę podkreślić występujące)

TAK
r:3

NIE
r:

4. Czy cierpi Pani/Pan na następujące schorzenia: nadciśnienie tętnicze, szpiczak mnogi (proszę
podkreŚlić występu jące)

TAK
ffi

NIE
;::

5. Czy cierpi Pani/Pan na cukrzycę (proszę podać nazwę przyjmowanego |eku) TAK
1--_-: '

NIE
tr::)

6. Czy jest Pani w ciąŻy ? (w przypadku wątpliwości istnieje konięcmość wykonania testu ciążowego) TAK
m

NIE
i_-'-ł
t-*-J

1 . Tomografia Komputerowa to badanie z uŻyciem szkodliwego promieniowania jonizującego' U kobiet w ciąży takie badanie możę
byc wykonywane jedynie w sytuacji ratowania życia.Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne.
Czas trwania: Tomografii Komputerowej: l0-20 minut, badanie moze wymagać podania dozylnego Środka kontrastowego,
2. Po podaniu Środka kontrastowego moze wystąpić uczucie ciepła, w rzadkich przypadkach, inne reakcje uboczne (takiejak
nudnoŚci, wynioty, pokrzywka, skurcz oskrzeli, spadek ciŚnienia)' Powikłania występują najczęściej w ciągu 30 min. po podaniu
środka kontrastowego w związku z tym pacjent pozostaje przezIen czas na tęrenie pracowni pod obserwacją.
3. Nie ma konięczności przerywania karmienia piersią po badaniu'
4. Wynik badania odbięra pacjent osobiŚcię lub przez osobę pisemnie upowaŹnioną

oświadczam, żeprzeczytałarrr/łern i zrozumlalam/em całą zawartość formularza oraz miałam/em możliwość
zad'ania pytań odnoŚnie zawartych w nim informacji. Będąc świadomą/ym możliwości wystąpienia u mnie działań niepożądanych
wyrażam zgodę na wykonanie hadania z zastosowaniem promieniowania jonizującego i ewentualne podanie dożylnego środka
kontrastowego.

data i podpis pacienta
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opekuna prawnego lub pacjenta i opiekuna)

podpis i pieczęó lekarza kierującego

W\?EŁNIA PERSONEL ZAKŁADII. .

l. Aktualne stężenie kreatyniny w srłrowicy (dołączamy orginał lub ksero wyniku dostarczonego w dniu badania przezpacjenta):

KREATYN]NA: eGFR (wg MDRD) mllmtnll,T3 m2 WYNIK Z DNIA:

2. Podanie Środka kontrast

rodzaj i środka kontrastującego................. numer 1 serla ..........

pieczątka i podpis
1ekarza z1ecającego..'

pieczątka i podpis
pie1ęgniarki..

3. Dawka romieniowania ot nta w czasie badania:

CTDI (mGv) pieczątka i podpis
technika elektroradiologii ...............

Formularz: PR8 z4 Data wydania : 14.09.2016

DLP.. (mGycm)


