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Stimată pacientă,  
stimat pacient!

Aţi fost trimis de medicul dumneavoastră pentru 
un examen de tomografie computerizată (CT). În 
scop informativ, vă rugăm să citiţi acest text și să 
răspundeţi la întrebările de la pagina 2. În cadrul 
unei consultaţii explicative, veţi fi informat cu privi-
re la toate faptele importante și veţi avea ocazia de 
a pune întrebări. 

Ce este o tomografie computerizată? 
Tomografia computerizată (CT) este o tehnică 
imagistică de investigaţii cu raze X folosită pentru 
a obţine imagini transversale ale corpului. Astfel se 
pot obţine informaţii importante referitoare la lo-
calizarea focarelor de boli. Aceste informaţii au o 
importanţă adesea crucială pentru tratamentul ul-
terior.

Cum se desfășoară acest examen?
Examenul durează aprox. 10-15 minute. În timpul 
examinării, pacientul stă întins pe o suprafaţa plană 
(masă), care se mișcă prin deschizătura scanerului 
CT. Pe toată durata examenului, dumneavoastră 
sunteţi supravegheat de personal calificat și sunteţi 
în legătură cu acesta printr-un sistem de voce.

Ce trebuie să faceţi?
Pentru a obţine o calitate optimă a imaginii, vă 
rugăm să rămâneţi calm pe toată durata examen-
ului. Pentru unele investigaţii vă putem cere să 
urmaţi anumite instrucţiuni (de ex. inspiraţi, expiraţi, 
ţineţi respiraţia, nu înghiţiţi etc.). 

Riscul radiaţiilor X:
În cazuri foarte rare, razele X în doze mari pot contri-
bui la apariţia de tumori. Per ansamblu, riscul pe care 
îl implică radiaţiile X folosite pentru o CT este foarte 
scăzut și depinde de tipul și numărul de examinări 
CT și RX efectuate. Dumneavoastră aţi fost trimis 
de medicul dumneavoastră pentru un examen de 
tomografie computerizată (CT) deoarece: acest ex-
amen are o importanţă diagnostică, iar informaţiile 
obţinute cu ajutorul său nu pot fi obţinute de un alt 
studiu.

Pentru a vă putea estima riscul personal de efec-
te secundare nedorite, vă rugăm să răspundeţi la 
întrebările enumerate pe verso, bifând răspunsurile 
care se aplică. 

Dacă aveţi nelămuriri, nu ezitaţi să contactaţi perso-
nalul de la serviciul tehnic medical (MTD) sau medi-
cii noștri.

La ce servește substanţa de contrast?
Substanţa de contrast poate crește valoarea 
informativă a multor examene CT și pot ajuta me-
dicii să identifice mai bine modificările patologice. 
Substanţa de contrast este administrată în tim-
pul examinării sub formă de perfuzie într-o venă a 
braţului. 

Pot apărea complicaţii?
Ca și în cazul oricărei injecţii, în locul unde s-a 
înţepat pot apărea dureri, vânătăi și, foarte rar, 
infecţii. Mulţi oameni experimentează o senzaţie de 
căldură și un gust amar în gură în timpul utilizării 
acesteia. Studiile știinţifice1 arată că mai mult de 
99% dintre pacienţi tolerează bine substanţa de 
contrast utilizată. Rar (aproximativ 1 din 400 de ca-
zuri) se produce o ușoară scădere a tensiunii arteria-
le și, prin urmare, simptome minore, cum ar fi greaţă 
sau durere. Foarte rare (aproximativ 

1 din 10.000) apar efecte secundare severe cum ar 
fi dificultăţi respiratorii, scăderea tensiunii arteriale, 
aritmie sau convulsii. Ca și în cazul oricărei proce-
duri medicale, este posibil să apară o complicaţie 
care pune viaţa în pericol, deși acest lucru este ext-
rem de puţin probabil. 

Dacă observaţi orice reacţie adversă, înștiinţaţi ime-
diat personalul medical, care este în permanenţă la 
dispoziţia dumneavoastră. 

Rar, poate ajunge la ieșirea agentului de contrast la 
locul de injectare din braţ. Acest lucru duce apariţia 
unei umflături dureroase, care uneori poate dura 
câteva zile și poate necesita tratament. Dacă simţiţi 
durere sau umflarea braţului în timpul examinării, vă 
rugăm să informaţi imediat personalul medico-teh-
nic care efectuează examinarea - chiar și în timpul 
acesteia. 

1 studiu MANSOURI, raport privind siguranţa examinărilor C la 800.000 de cazuri (European Radiology 2015, 175, p. 621-628) 

Numele pacientului: 

Data nașterii:
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1. Înălţime (cm): Greutate (kg):
2. Pentru femei:  

Există posibilitatea să fiţi însărcinată?   Nu   Da 
3. Aţi mai fost supusă vreodată unei astfel de examinări?

Tomografie computerizată  (CT)   Nu   Da
Radiografie a ţesuturilor moi  
(angiografie / cateterism cardiac   Nu   Da

Radiografie la rinichi (urografie)   Nu   Da

Examen radiologic al venelor (flebografie)   Nu   Da
4. După administrarea substanţei de contrast au apărut efecte secundare?   Nu   Da

În caz afirmativ, care?

Greaţă / vomă / senzaţie de căldură   Nu   Da

Criză de astm / dificultăţi respiratorii   Nu   Da

Erupţii cutanate   Nu   Da

Convulsii, pierderea cunoștinţei   Nu   Da

Frisoane   Nu   Da
5. Suferiţi de vreuna dintre următoarele boli?

Alergii care necesită tratament?   Nu   Da

de inimă   Nu   Da

de rinichi / glandă suprarenală?   Nu   Da

de tiroidă?   Nu   Da

Diabet?   Nu   Da
În caz afirmativ, ce medicamente luaţi pentru diabet?
Miasthenia gravis?  
(o formă specifică de slăbiciune musculară)   Nu   Da

6. Aveţi un stimulator cardiac? 
(Important numai pentru CT toracică)   Nu   Da Marca:

Prin semnare, confirm că am citit și am înţeles conţinutul acestui formular. 
Am răspuns la întrebări cât am putut de bine, conform cunoștinţelor mele. Într-o conversaţie personală, mi 
s-au explicat riscurile și mi s-a răspuns în md satisfăcător la toate întrebările pe care le-am pus. Sunt de acord 
cu efectuarea examinării propuse. 

Semnătura pacientului și/sau a reprezentantului său legal Numele și semnătura medicului 

Data / ora Numele și semnătura angajatului serviciului tehnico-medical 

Vă rugăm să predaţi acest formular personalului medical tehnic înainte de examinare. 

Note medicale pentru consultaţia informativă 

Pacienta/pacientul este de acord cu examinarea Da Nu 

În cazul refuzării examinării, pacientul a fost informat cu privire la posibilele dezavantaje. 
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