
Skierowanie
na badanie diagnostyczne

Imię i Nazwisko:

Rezonans magnetyczny

Tomograf komputerowy

Mammografia

RTG USG

PESEL pacjenta: Numer telefonu pacjenta:

Adres pacjenta:

DRUKOWANYMI LITERAMI

Proszę o badanie

Rozpoznanie

Cel badania

Badania dotychczas wykonane

Nr badania Data wystawienia skierowania

KOD IDC-10:

pieczątka i podpis lekarza kierującego

pieczęć jednostki kierującej (adres, telefon)
numer identyfikacyjny umowy lub świadczeniodawcy

Data zgłoszenia: 

Data planowanego  badania:



UWAGA!
Badanie rezonansem magnetycznym MRI

1. Badanie MRI nie może być wykonywane u pacjentów z metalicznym ciałem obcym (w obrębie gałki 
ocznej lub innych tkanek miękkich), z wszczepionym elektrostymulatorem serca lub innym implantem 
ślimakowym.
2. Nie zaleca się wykonywania badań MRI w 1 trymestrze ciąży.
3. Przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza nie jest przeciwwskazaniem do badania.
4. W przypadku badania osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub 
opiekunów oraz ich obecność w czasie badania.
5. Nie należy stosować makijażu w przypadku badania okolic głowy.
6. W przypadku posiadania w ciele pooperacyjnych wszczepów metalowych, konieczne jest przed 
badaniem ustalenie rodzaju materiału lub nazwy fabrycznej wszczepu metalowego.
7. Czas badania MRI wynosi 30-60 minut i wymagane jest bezwzględne leżenie bez ruchu. Jeżeli 
pacjent jest pobudzony lub cierpi na silny zespół bólowy uniemożliwiający leżenie, koniecznie jest 
wcześniejsze ustalenie z pracownią sedacji pacjenta przez lekarza anestezjologa.

Badanie tomografem komputerowym TK

1. Badanie TK jest przeciwwskazane w ciąży (poza wskazaniami życiowymi o których decyduje 
lekarz).
2. Niewydolność nerek i choroby tarczycy mogą stanowić przeciwwskazanie do dożylnego podania 
środka kontrastowego. Jeżeli występują one u chorego, prosimy o określenie przez lekarza kierujące-
go, czy można pacjentowi podać dożylnie jodowy środek kontrastowy.
3. Pacjent musi być na czczo od 4 do 5 godzin przed badaniem (bez posiłków, można pić wodę 
niegazowaną)
4. W przypadku badania jamy brzusznej i miednicy mniejszej pacjent otrzymuje doustnie 100-200 ml 
roztworu środka kontrastowego + kontrast dożylny.
5. Nie należy wykonywać badania TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej w ciągu 6-7 dni od badania 
RTG z podaniem barytu.
6. Czas badania TK wynosi 5-20 minut i wymagane jest bezwzględne leżenie bez ruchu. Jeżeli 
pacjent jest pobudzony lub cierpi na silny zespół bólowy uniemożliwiający leżenie, koniecznie jest 
wcześniejsze ustalenie z pracownią sedacji pacjenta przez lekarza anestezjologa.
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