www.medimahealth.ro
contact@medimahealth.ro

TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ
Nume

Prenume

CNP

Telefon

Inălțime

Greutate

Tip investigatie N/Gd

Motivele prezentării
Intervenții chirurgicale
Antecedente Personale Patologice
Antecedente Personale Fiziologice
Data ultimei menstruații
Observații
Înainte de semnarea declaraţiei de acord, vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de pe verso şi să răspundeţi la următoarele întrebări
Aţi mai primit vreodată substanţă de contrast pe bază de iod
(utilizată pentru CT, dar şi pentru urografie, colecistografie,
arteriografie/coronarografie)?

DA ▢ NU ▢

Dacă DA, aţi manifestat reacţie alergică?

DA ▢ NU ▢

Aţi avut reacţii alergice la alte substanţe (medicamente, praf,
polen, plante, etc.)

DA ▢ NU ▢

Dacă DA, la ce anume
Pentru femei: este posibil să fiţi însărcinată?

DA ▢ NU ▢

Furnizare istoric medical

DA ▢ NU ▢

Suferiţi de (bifați dacă este cazul)

diabet ▢ boli renale cu afectarea funcţiei ▢ insuficienţă cardiacă ▢ hipertiroidie ▢
boli hepatice grave ▢ icter ▢ mielom multiplu ▢ astm bronşic ▢ epilepsie ▢
claustrofobie ▢

Ati efectuat in ultimele 7 zile o irigoscopie (clismă baritată)?

DA ▢ NU ▢

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………………….. sunt de acord ca
la recomandarea medicului curant să efectuez investigaţia CT. Dacă pentru
reuşita investigaţiei este necesar, sunt de acord să mi se administreze
substanţă de contrast i.v., fiind informat(ă) despre efectele posibile ale
acesteia.
Semnătura pacientului / reprezentantului legal
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………sunt de
acord ca la recomandarea medicului curant să efectuez
investigaţia CT, fără administrare de substanţă de contrast i.v.

Semnătura pacientului / reprezentantului legal
……………………………………………………………………………………………………………………

ATENTIE Doar o singură semnătura (cu sau fără contrast!) VĂ RUGĂM NU SEMNAȚI PENTRU AMBELE!

Data …………………………………………
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DESPRE INVESTIGAŢIA COMPUTER TOMOGRAF
Stimate pacient,
Medicul dvs. curant v-a recomandat efectuarea unei investigaţii computer-tomografice, pe care o consideră necesară pentru stabilirea diagnosticului, a
stadiului unei afecţiuni bănuite sau confirmate şi a atitudinii terapeutice.
Trebuie să ştiţi că tomografia computerizată este un tip particular de explorare radiologică ce utilizează un fascicul de radiaţie X, motiv pentru care este
strict contraindicată femeilor gravide în primul trimestru de sarcină sau în cazul în care există suspiciunea unei sarcini. De asemenea, având în vedere
efectele radiaţiilor X asupra organismului uman, politica clinicii noastre este de nu a efectua examene CT decât la indicaţia medicului curant, limitând pe cât
posibil zonele investigate, protejând zonele sensibile şi reducând la minimum doza de iradiere.
Frecvent, pentru succesul investigaţiei este necesară administrarea unei substanţe de contrast pe bază de iod, care evidentiaza mai bine vasele
sanguine şi care este captată de ţesuturile sănătoase şi de cele bolnave în mod diferit (uneori caracteristic), conducând la diagnostic mai precis.
Substanţa iodată are însă unele efecte adverse nespecifice, ce pot merge de la o senzaţie de căldură (frecventă) şi până la dureri de cap, greaţă sau
vărsături, tulburări de vedere tranzitorii, ameţeli (mai rare). La persoanele cu alergie la iod reacţiile pot fi însă mai grave, mergând de la erupţii cutanate
pruriginoase şi până la edem al tegumentelor şi mucoaselor, tulburări respiratorii sau şoc anafilactic. De aceea, este necesar să vă reamintiţi dacă aţi
venit vreodată în contract cu substanţe de iod, dacă aţi avut vreo reacţie alergică la acestea sau dacă aţi avut reacţii de hipersensibilitate la alte
substanţe (medicamente, praf, polen, înţepături de insecte, alimente), ce ar putea indica existenţa unui “teren” alergic. Vă rugăm deci să
semnalaţi imediat operatorului orice simptom care apare în timpul injectării.
Substanţa de contrast iodată se elimină prin rinichi, motiv pentru care o hidratare corespunzătoare facilitează eliminarea acesteia şi poate evita
eventuale complicaţii. De aceea se recomandă să beţi multe lichide după efectuarea investigaţiei cu substanţa de contrast si să ne semnalaţi
dacă aveţi cunoştinţă de vreo anomalie preexistentă a funcţiei renale şi să aduceţi cu dvs. rezultatele recente ale analizelor de laborator (uree,
creatinină).
Alte cazuri în care administrarea substanţei de contrast necesită prudenţă şi pe care vă rugăm să le semnalaţi dacă este cazul sunt: diabetul zaharat,
tireotoxicoză, insuficienţă cardiacă congestivă gravă, insuficienţă hepatică gravă cu icter, mielomul multiplu sau vârsta înaintată. Substanţa de contrast nu
se administrează la gravide (iodul determină supresia funcţiei glandei tiroide fetale) şi la femeile care alăptează.
In cursul injectarii intravenoase a substantei de contrast pacientul poate simti o durere suportabila in regiunea injectarii, care este absolut normala. Pot
aparea incidente precum imposibilitatea mentinerii liniei venoase (spargerea venei) moment care trebuie semnalat de catre pacient prin reactii verbale sau
gesturi (ridicarea piciorului) dar si de medicul examinator prin urmarirea curbei de injectare. In acest caz se intrerupe investigatia si pacientul va primi
ingrijirea specifica (punga cu gheata).
De asemenea, vă rugăm să nu întrerupeţi medicaţia prescrisă de medicul dvs. pentru afecţiunile cronice (diabet, boli cardiace etc.). Dacă suferiţi de
diabet, vă rugăm să respectaţi ritmul de administrare al insulinei şi eventual să consumaţi puţine alimente semisolide sau ceai îndulcit. Excepție de la
această regulă fac pacienții diabetici care urmează un tratament pe baza de Metformină (ex. Siofor), care trebuie sa întrerupă tratamentul cu o zi înainte de
investigație.
Pe masa de examinare trebuie să staţi nemişcat(ă), în poziţia în care aţi fost aşezat(ă) şi să vă ţineţi respiraţia atunci când vi se cere.
Examenele se fac pe bază de programare, dar se poate întâmpla ca datorită apariţiei unor urgenţe (pacienţi în stare gravă) investigaţia să nu înceapă la ora
stabilită. Pentru aceste situaţii, apelăm la înţelegerea dvs. şi vă cerem scuze anticipat. Rezultatele examenelor se eliberează in 48 - 72 de ore.
Dacă aveţi şi alte întrebări, vă rugăm să le adresaţi personalului calificat care efectuează investigaţia.
Nu ne asumam raspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate in incinta clinicilor Medima.
AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ
Nume

Prenume

Semnătură

