
ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  

ZOZ NR 2 W RZESZOWIE 

Ul. Fredry 9 

35-005 Rzeszów 

TERMIN BADANIA: 

DATA:…………………………………… 

GODZINA: ……………………………… 

 

PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ NA WIZYTĘ 15 MINUT WCZEŚNIEJ W CELU  

WYPEŁNIENIA MEDYCZNEJ ANKIETY PRZED BADANIEM 

 
W celu uzyskania informacji, zmiany terminu badania bądź rezygnacji z badania prosimy o kontakt: 

TK, MRI: 861-36-41 

USG: 850-90-58 

RTG, DXA,MAMMOGRAFIA: 861-36-34 

MAIL:radiologia@zoz2.pl 

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
Wykonanie badania tomografem komputerowym nie wymaga specjalnego przygotowania.Przed badaniem TK bez 

wskazań do dożylnego podania środka kontrastowego nie jest wymagane pozostanie na czczo.O podaniu środka 

kontrastowego decyduje lekarz radiolog nadzorujący badania radiologiczne. Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na 

jego podanie, jednak w takim przypadku wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona. 

 

CIĄŻA jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania TK! 

 

PRZED BADANIEM (Z KONTRASTEM) PACJENT POWINIEN: 
 jeżeli choruje na CUKRZYCĘ i przyjmuje: metformax, metformin, formetic, metfogamma, siofor, gluformin, 

glucophage, metifor - należy odstawić ten lek na 24 godziny przed badaniem i 24godziny po badaniu TK z użyciem 

kontrastu oraz skonsultować  się z lekarzem leczącym cukrzycę w celu ustalenia terapii na czas przerwy  

w przyjmowaniu. 

 wykonać badanie krwi w celu oznaczenia poziomu kreatyniny i TSH (wynik jest ważny 2 tygodnie), 

 w dniu poprzedzającym badanie należy wypić dodatkowo 1- 2 litry płynów (wody niegazowanej, niesłodzonych 

soków, herbaty), 

 w dniu badania nie należy powstrzymywać się od picia wody niegazowanej w zwykłej ilości, 

 należy zażyć stale przyjmowane leki zgodnie z zaleceniami oraz POZOSTAĆ NA CZCZO lub - jeżeli badanie 

wykonywane jest w godzinach popołudniowych - można zjeść lekkostrawne śniadanie na 5 godzin przed badaniem, 

 osoby posiadające wyłonioną stomię, proszone są o zabranie dodatkowego woreczka stomijnego (podyktowane 

zwiększonym spożyciem wody), 

 

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE? 

 dokument tożsamości, 

 skierowanie na badanie (należy dostarczyć do dwóch tygodni od dnia rejestracji) 

 komplet posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej badanej okolicy ciała z wynikami dotychczasowych badań,  

w tym płyty CD, wypisy ze szpitala, (zdjęcia RTG, USG, TK, MR wraz z opisami badań ), 

 aktualny wynik badania poziomu kreatyninyi TSH we krwi (za aktualne uznaje się badanie kreatyniny i TSH 

wykonane w okresie 14 dni poprzedzających badanie u pacjentów niechorujących na nerki i tarczyce, oraz  w okresie  

7 dni u osób ze stwierdzonym zaburzeniem czynności nerek, tarczycy), 

 w przypadku badania TK  jamy brzusznej i/lub miednicy 0,5 litra wody niegazowanej, 

 okulary korekcyjne – niezbędne do wypełnienia ankiety przed badaniem, 

 dzieci do 16 roku życia – Książeczkę Zdrowia Dziecka 
 osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się  oryginałem dokumentu 

uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim, 

PO BADANIU 
 pacjent pozostaje pod obserwacją około 30 min; po tym czasie, gdy pacjent czuje się dobrze ma usunięte wkłucie 

dożylne i może być zwolniony do domu, 

  pacjent powinien przez okres około 7 dni spożywać większą ilość wody, ok. 1-1,5 l dziennie, 

 kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24 godzin, a ściągnięty w tym czasie 

pokarm powinien zostać wylany, 
 

WYNIKI BADAŃ 

W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie 

terminu odbioru wyniku badania, które zostają oddane 

do opisu i konsultacji naszych specjalistów. 

Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty. 


