
 

 

 
 

Skierowanie na badanie TK 
  

................................................... 
Data wystawienia skierowania 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pieczątka jednostki kierującej 
 

 
 
 

................................................... 
Telefon kontaktowy jednostki kierującej 

 

Skierowanie na badanie TK należy wypełnić pismem drukowanym ( czytelnym). Skierowania nieczytelne 

nie będą respektowane. Wszystkie pola na skierowaniu muszą być wypełnione.  

 

Nazwisko i imię chorego.................................................................................................................................  

Data urodzenia.........................................  

 

PESEL            

 

Telefon kontaktowy..................................... Adres......................................................................................... 
 

Zakres badania............................................................................................................................................... 

ICD10....................Rozpoznanie kliniczne w języku polskim...................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Cel i uzasadnienie badania............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  

Informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej 

..................................................................................................................................................................... 

Przebyte operacje......................................................................................................................................... 

Warunkiem niezbędnym do wykonania badania jest aktualny wynik poziomu kreatyniny , mocznika  

w surowicy oraz hormonu TSH. Wyniki innych badań obrazowych (USG, RTG, TK, MR) prosimy 

załączyć w dniu badania. 

Przeciwwskazania do podania kontrastu: (np. uczulenie na jod, niewydolność nerek, astma oskrzelowa, 

alergia, niewydolność układu krążenia, schorzenia w obrębie tarczycy - nadczynność tarczycy, inne) 

 

........................................................................................................................................................................ 
 

Inne uwagi o pacjencie................................................................................................................................... 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Lekarz kierujący 



Sposób przygotowania do badania: 
 

 

1. Badania tomografii komputerowej wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego 

przez lekarza specjalistę. 

2. Decyzję  o sposobie wykonania badania i ilości procedur podejmuje lekarz radiolog. 

3. Przychodząc na badanie pacjent powinien przynieść ze sobą  wyniki i zdjęcia z poprzednich 

badań  TK/MR oraz wyniki i zdjęcia z innych badań ( usg, zdjęcia rentgenowskie). 

4. W większości przypadków  pacjent  powinien zgłosić się do badania na czczo lub pozostawać 6 

godzin przed badaniem bez jedzenia. Jeżeli pacjent przyjmuje na stałe leki – należy wziąć je 

zgodnie z zaleceniem lekarza. 

5. O sposobie przygotowania się  na badanie pacjent może dowiedzieć           się           telefonicznie lub 

osobiście od personelu pracowni diagnostycznej. 

6. Przed przystąpieniem do badań   personel pracowni poprosi pana/panią o pisemne wyrażenie 

zgody na wykonanie badania oraz na dożylne  podanie  środka kontrastującego podczas badania. 

 7. Badanie Tomografii Komputerowej przeciwwskazane jest w ciąży. Należy unikać badania w 

drugiej fazie cyklu miesiączkowego (możliwość wczesnej ciąży). 

        8. Pacjentom, którzy nie wyrażą zgody na dożylne podanie kontrastu, kontrast nie zostanie 

podany, jednak zaniechanie dożylnego podania kontrastu obniżyć może znacząco wartość 

diagnostyczną  badania. 

 9. Powodem, dla którego wymagamy pisemnej zgody chorego na dożylne podanie kontrastu 

jest ryzyko (bardzo rzadkich) powikłań jakie mogą wystąpić u osób wrażliwych na składniki 

środka kontrastowego (chorzy z nadczynnością tarczycy lub chorobami alergicznymi i nerek) 

oraz u osób z upośledzeniem wydolności układu sercowo – naczyniowego (np. astmą 

oskrzelową, katarem siennym, pokrzywką, uczuleniem na leki, nadmierną reakcją po 

ukąszeniach owadów, powikłaniami po wcześniej wykonanych badaniach z użyciem środków 

kontrastowych). 

 10. Możliwe powikłania po wprowadzeniu kontrastu do krwi ujawniają się rzadko: łagodne 

reakcje skórne i pokarmowe – zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności, wymioty, spadek 

ciśnienia krwi, niewydolność nerek, skurcz oskrzeli z dusznością, zatrzymanie oddechu i pracy 

serca, zanik ciśnienia krwi z możliwością zgonu badanego pacjenta. 

 11. Przed  podaniem  kontrastu  lekarz  badający  poprosi  pana/panią o  podanie  wszelkich  

informacji dotyczących ryzyka wystąpienia możliwych powikłań, informacje te należy 

bezwzględnie ujawnić lekarzowi. 

 12. Personel pracowni jest wyposażony w zestaw leków i urządzeń potrzebnych do 

udzielenia chorym pomocy medycznej w przypadku wystąpienia powikłań po dożylnym 

wstrzyknięciu środka kontrastowego. 


