NAVODILO ZA PREGLED Z RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFIJO (CT) BREZ
KONTRASTNEGA SREDSTVA
Spoštovani,
Vabimo vas na pregled
v Specialistično kliniko Dvorec Lanovž, dne

ob

uri.

Vaši osebni podatki:
Ime in priimek:
Naslov, občina:
Datum rojstva:
E-mail:
Tel.št.:
Za razjasnitev vašega zdravstvenega stanja ste bili napoteni na specialistični radiološki pregled z računalniško tomografijo
ali t. i. CT. S tem pregledom izdelamo zelo tanke rezine preiskovanega dela, ki jih potem s pomočjo računalnika zdravnik
radiolog interpretira. Za uspešno izvedbo pregleda vas prosimo, da pazljivo preberete navodila in podpišete soglasje za
preiskavo.

KAJ POTREBUJEM?
Prosimo vas, da se držite dogovorjene ure in da pridete na pregled nekaj minut prej, tako da lahko uredimo administrativni
del. Prosimo, da s seboj prinesete:
• zdravstveno kartico,
• izvide, ki se nanašajo na aktualen zdravstveni problem,
• slikovno dokumentacijo iz drugih zdravstvenih ustanov (CD, USB).

KAJ JE RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA (CT)?
CT pregled je neboleč diagnostični postopek, ki omogoča vpogled v notranjost človeškega telesa. Za izdelavo slike se
uporablja t. i. rentgenske žarke, ki so sicer v primeru pogostih slikanj zdravju škodljivi, vendar omogočajo unikaten
vpogled v človeško telo. Pri vsakem pregledu skušamo s čim nižjo dozo sevanja izdelati čimbolj kakovostne slike.

PRIPRAVA NA PREGLED
S seboj prinesite vso zdravstveno dokumentacijo in morebitne slike, ki se nanašajo na trenutni zdravstveni problem. Pred
pregledom vas bo sprejel radiološki inženir, ki bo preveril dokumentacijo in opravil preiskavo.
Prosimo, da iz preiskovanega dela telesa odstranite nakit in morebitne druge vsadke. Vse ženske v rodni dobi, pri katerih
obstaja verjetnost nosečnosti in doječe matere, morajo na svoje stanje nujno opozoriti radiološkega inženirja.
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Določene CT preiskave je potrebno opraviti s kontrastnim sredstvom (npr. CT trebuha, CT ožilja …). Če ne veste, ali bo
tudi pri vaši preiskavi potrebna aplikacija kontrastnega sredstva, se obrnite na osebje klinike ali na vašega napotnega
zdravnika.
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IZVEDBA PREISKAVE
Pregled vedno izvajamo leže na hrbtu (izjemoma na trebuhu). Skupaj s preiskovalno mizo vas zapeljemo čez aparat in
medtem zajamemo slike. Včasih po zvočniku dodamo kakšno dodatno navodilo (npr. vdih, izdih, premik sklepa …). Pregled
je praviloma neboleč in traja največ 20 minut, potrebno pa je ležati pri miru. Vsako gibanje poslabša kakovost slike.
Mladoletni naj na pregled pridejo skupaj s starši ali skrbniki.

TVEGANJE
Ljudje smo vseskozi izpostavljeni sevanju žarkov iz naravnega okolja, vsak pregled z rentgenom ali CT-jem pa samo še
doda nekaj doze. Doza sevanja pri CT pregledu je skrbno nadzorovana, saj želimo zagotoviti kakovosten pregled s čim
nižjo dozo. Vseeno pa vsaka prejeta doza poveča možnost za nastanek rakave bolezni v prihodnosti. Nivo tveganja je
odvisen od starosti preiskovanca in od prejete doze. Zdravnik, ki vas je napotil na pregled, je presodil, da je to tveganje
manjše, kot pa korist, ki jo boste s postavitvijo diagnoze dobili.

IZVID
Vaše slike bo po preiskavi pregledal zdravnik radiolog. Ker bo med preiskavo narejenih več sto slik, interpretacija le-teh ni
možna takoj. Pisni izvid boste skupaj s posnetki vašega CT pregleda prejeli po pošti na vaš domači naslov v nekaj delovnih
dneh.

SOGLASJE ZA PREISKAVO
S svojim podpisom potrjujem, da sem podrobno seznanjen/-a s potekom in izvedbo preiskave, da sem na vsa vprašanja
odgovoril/-a resnično in na preiskavo tudi pristajam. Sprejemam vsa tveganja iz CT preiskave, prav tako sem imel/-a
možnost postaviti vprašanja glede poteka in izvedbe preiskave.

Kraj, datum

Pacient/Skrbnik

Zdravnik

Razumem in se strinjam, da je Specialistična klinika Dvorec Lanovž, zasebna ustanova in da je potrebno pregled plačati
po veljavnem ceniku. Plačilo se opravi z gotovino ali plačilno kartico po koncu pregleda na recepciji.

1. S podpisom tega obrazca potrjujem, da so vsi navedeni podatki resnični in dovoljujem, da Dvorec Lanovž d.o.o. obdela moje osebne podatke za
namene zdravstvenih storitev.
2. Dovoljujem, da Dvorec Lanovž d.o.o. uporablja moje osebne podatke iz obrazca za statistične obdelave, trženjske raziskave ter za potrebe
neposrednega trženja – obveščanje o novostih. To dovoljenje lahko kadar koli umaknem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov
info@dvorec-lanovz.si
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