
ARKUSZ INFORMACYJNY 
Tomografia komputerowa (TK)Österreichische Röntgengesellschaft,

Gesellschaft für Medizinische
Radiologie und Nuklearmedizin

Szanowna Pacjentko! Szanowny Pacjencie!

Otrzymałaś/eś skierowanie od swojego 
prowadzącego lekarza na badanie przy użyciu to-
mografii komputerowej (TK). Prosimy o przeczytanie 
poniższego tekstu i odpowiedzenie na pytania na 
stronie 2. Podczas rozmowy informacyjNiej przeds-
tawimy wszystkie najważniejsze fakty i odpowiemy 
na wszelkie pytania.

Czym jest tomografia komputerowa?
Tomografia komputerowa (TK) to specjalNie bada-
nie rentgenowskie, za pomocą którego tworzony 
jest obraz poprzeczny ciała. To pozwala na uzyska-
nie ważnych informacji o lokalizacji ognisk chorobo-
wych. Ma to często decydujące znaczenie dla dals-
zego procesu leczenia.

Jak przebiega Badanie?
BaTaknie trwa ok. 10-15 minut. Pacjent podczas ba-
dania leży na specjalnym stole, który przesuwa się 
przez otwór urządzenia TK. Przez cały czas bada-
nia pacjent jest pod obserwacją specjalistyczNie-
go personelu i komunikuje się z nim przez zestaw 
głośnomówiący.

Co muszę zrobić?
W celu uzyskania optymalNiej jakości zdjęć bardzo 
prosimy o nieruszanie się podczas badania. Pod-
czas niektórych badań możemy Cię poprosić o 
postępowanie zgodnie ze wskazówkami (np. nabra-
nie powietrza do płuc, wydmuchanie powietrza, nie 
połykanie śliny itp.).

Ryzyko promieni rentgenowskich
W niektórych przypadkach wysokie dawki promieni 
rentgenowskich mogą prowadzić do powstania no-
wotworu. W sumie ryzyko w przypadku stosowanych 
podczas TK promieni rentgenowskich jest bardzo 
niskie i zależy od rodzaju i ilości przeprowadzonych 
badań TK i rentgenowskich. Lekarz prowadzący 
skierował Panią/Pana na badanie TK, ponieważ to 
badanie jest ważNie pod kątem diagnostycznym 
i dostarcza informacji, których nie można uzyskać 
poprzez inne badanie.

Abyśmy mogli oszacować dla Pani/Pana ryzyko 
niepożądanych skutków ubocznych, prosimy o ud-
zielenie odpowiedzi na pytania z drugiej strony kart-
ki przez zakreślenie właściwej opcji.

W razie niejasności chętnie pomogą pracownicy 
obsługi medyczno-technicznej (MTD) oraz nasi le-
karze.

Do czego służy kontrast?
Kontrast może zwiększyć skuteczność wielu badań 
TK i pomaga lekarzom w lepszym rozpoznawaniu 
zmian chorobowych. Kontrast jest podawany pod-
czas badania w formie zastrzyku do żyły w ramieniu.

Czy mogą wystąpić komplikacje?
W miejscu wkucia - jak przy każdym zastrzyku - może 
być odczuwany ból, może dojść do wylewu krwi lub 
w bardzo rzadkich przypadkach do infekcji. Wiele 
osób podczas stosowania kontrastu odczuwa ciepło i 
gorzki posmak w ustach. Badania naukowe1 pokazują, 
że ponad 99% pacjentów dobrze toleruje stosowany 
środek kontrastowy. W rzadkich przypadkach (ok. 1 na 
400) dochodzi do lekkiego spadku ciśnienia krwi i do 
związanych z tym lekkich dolegliwości, jak mdłości 
lub bóle. Bardzo rzadko (ok. 1 na 10 000) występują 
poważNie skutki uboczNie, jak duszności, spadek 
ciśnienia, zakłócenia rytmu serca lub drgawki. Jak w 
przypadku każdej medyczNiej ingerencji, możliwe są 
zagrażające życiu komplikacje, występują oNie jed-
nak niezwykle rzadko.

Gdy u Pani/Pana wystąpią skutki uboczNie, w każdej 
chwili dostępna jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Rzadko może dojść do wycieku środka kontrast-
owego w miejscu jego wstrzyknięcia. To prowad-
zi do bolesNiego obrzęku, który czasem może się 
utrzymywać przez kilka dni i wymagać leczenia. Gdy 
podczas badania poczuje Pani/Pan ból lub powsta-
nie obrzęku ramienia, należy natychmiast – jeszcze 
w trakcie badania – powiadomić o tym personel me-
dyczno-techniczny, który przeprowadza badanie.

1 Studia MANSOURI, raport dot. bezpieczeństwa badań TK na podstawie 800 000 przypadków (European Radiology 2015, 175, str. 621 – 628)

Nazwisko pacjenta:

Takta urodzin:
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1. Wzrost (cm): Waga (kg):
2. Dla kobiet:  

Czy występuje możliwość ciąży?   Nie   Tak 
3. Czy miała Pani/miał Pan przeprowadzane jedno z tych badań?

Tomografia komputerowa (CT)   Nie   Tak

RTG naczyń (angiografia / cewnik sercowy)   Nie   Tak

RTG nerek (urografia)   Nie   Tak

Obrazowanie żył nóg (flebografia)   Nie   Tak
4. Czy po podaniu kontrastu wystąpiły u Pani/Pana skutki uboczne?   Nie   Tak

Jeśli tak, to jakie?

Nudności / wymioty / uczucie dławienia   Nie   Tak

Napad astmy / duszności   Nie   Tak

Wysypka skórna   Nie   Tak

Drgawki, utrata świadomości   Nie   Tak

Dreszcze   Nie   Tak
5. Czy cierpi Pani/Pan na jedną z poniższych chorób?

Alergie, które wymagają leczenia?   Nie   Tak

serca   Nie   Tak

nerek/nadnerczy?   Nie   Tak

tarczycy?   Nie   Tak

cukrzyca?   Nie   Tak
Jeśli tak, to jakie przyjmuje Pani/Pan leki przeciwcukrzycowe?

Myasthenia gravis? (choroba mięśni szkieletowych)   Nie   Tak
6. Czy ma Pani/Pan rozrusznik serca? 

(tylko istotne w przypadku badania TC klatki piersiowej)   Nie   Tak Firma:

Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałam/em się ze zrozumieniem z tekstem tego formularza.
Odpowiedzi na pytania udzieliłam/em zgodnie z moją wiedzą. Podczas osobistej rozmowy objaśniono mi 
zagrożenia i udzielono pełnej odpowiedzi na moje pytania. Zgadzam się na wykonanie zalecanego badania.

Podpis Pacjentki/Pacjenta i/lub prawnego przedstawiciela Nazwisko i podpis lekarza

Data / Godzina Nazwisko i podpis MTD

Prosimy o przekazanie tego formularza personelowi medyczno-technicznemu przez wykonaniem badania.

Uwagi lekarskie do rozmowy

Pacjentka/Pacjent wyraża zgodę na badanie Tak Nie 

W przypadku odmowy badania poinformowano Pacjentkę/Pacjenta o możliwych niekorzystnych skutkach.
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