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Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat CT vizsgálathoz 
 

NÉV:                                                                                       TAJ: 
 Vizsgálat típusa: 

   
ELŐJEGYEZVE: 

A  VIZSGÁLATRA  KÉRJÜK                  óra               percre    ÉRKEZZEN! 
ELŐZŐ LELETEIT, ÉS EGY ÜRES ÍRHATÓ CD LEMEZT KÉRJÜK, 

HOZZON MAGÁVAL! 
 

Kedves Páciensünk! Üdvözöljük Kórházunkban! 
 
Kérjük, hogy miközben az orvosa által elrendelt CT vizsgálatra vár, olvassa el rövid tájékoztatónkat! 
 
A CT (Computer Tomographia) során röntgensugár segítségével különböző vastagságú szeletképeket 
nyerünk a vizsgált testrészről. Hasi és mellkasi vizsgálatoknál a szeletek készítésekor lélegzetüket 
vissza kell tartani. Együttműködésének hiányában csak rossz minőségű, csökkent értékű képeket 
nyerhetünk. 
HASI  szervek vizsgálatához ÉHGYOMORRAL kell megjelennie. Koponya és mellkas vizsgálatnál 
nem szükséges teljesen éhgyomorra maradni, de a vizsgálat előtt pár órával már csak folyadékot 
fogyasszon. A gerinc vizsgálathoz nem szükséges éhgyomri állapot! 
 
HASI szervek vizsgálatához a beleket „kontrasztanyaggal” fel kell tölteni. Ehhez a vizsgálat 
előtt 1,5 liter ízesített, vízzel hígított folyadékot fog kapni, amit az asszisztens utasításának 
megfelelően kell meginnia. 
 
Bizonyos elváltozások vizsgálatához intravénás érfesték (kontrasztanyag) adására van szükség. 
A kontrasztanyag beadására a vizsgálat előtt, vagy közben kerül sor, könyökhajlati, vagy 
kézfeji vénába. 
 
A kontrasztanyag a vizsgálatok jelentős részében semmilyen panaszt nem okoz. A beadás közben 
előfordulhat múló melegségérzés, vizelési inger, mely gyorsan megszűnik. 
Ritkán jelentkezhet hányinger, szédülés, bőrpír, melyek beavatkozás nélkül, vagy megfelelő 
gyógyszerek adása után elmúlnak. 
Súlyos kontrasztanyag szövődmény (gégeödéma, anaphylaxias shock) elenyésző számban fordul elő, 
esetleges kialakulásának elhárítására kórházunk fel van készülve! 
Az érfesték fenti hatásai miatt pontosan jeleznie kell minden ismert gyógyszer-, ill. jód 
érzékenységét.  
A vénás érfesték együtt nem adható néhány CUKORBETEGSÉG miatt szedett gyógyszerrel!! 
Ezek: MERKFORMIN, MAFORMIN, ADIMET, METRIVIN, MEFORAL, 
METFOGAMMA, VELMETIA, JANUMET, EUREAS. 
Amennyiben ezek bármelyikét szedi, kérjük jelezze az időpont egyeztetéskor, vagy legkésőbb a 
vizsgálatot végző asszisztensnek! 
A vizsgálatot megelőző és követő 2 napon át a fenti gyógyszereket nem szabad beszednie!!  
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Önnek, Kedves Páciensünk, a vénás érfesték beadásába minden esetben írásbeli 
beleegyezését kell adnia.  
Amennyiben nem járulna hozzá ehhez – a későbbi félreértések elkerülése érdekében – Önnek ezt is 
írásban kell rögzítenie, számolnia kell azonban azzal, hogy így a vizsgálat értéke korlátozott. 

Kérjük, hogy a megfelelő válaszok aláhúzásával nyilatkozzon az alábbiakról! 
 
Kapott -e korábban jódos kontrasztanyagot?                                    IGEN / NEM 
    -ha igen, voltak -e utána allergiás tünetei?                                    IGEN / NEM 
 
Gyógyszerérzékenysége van -e?                                                       IGEN / NEM 
    - ha igen, milyen gyógyszerre?............................................................................. 
 
Tud -e terhességről, vagy annak gyanújáról?                                    IGEN / NEM 
 
Tud -e cukorbetegségről?                                                                  IGEN / NEM  
Ha igen, az alább felsorolt gyógyszerek közül szedi -e valamelyiket? 
MERKFORMIN, MAFORMIN, ADIMET, METRIVIN, MEFORAL, METFOGAMMA 
VELMETIA, JANUMET, EUREAS 
 
Tud -e valamilyen betegségről az alább felsoroltak közül: szénanátha, epilepszia, magas- 
vérnyomás, szívbetegség, májbetegség, vesebetegség, pajzsmirigy túlműködés, pajzsmirigy 
alulműködés, myeloma multiplex, vérzékenység? 
  
Rendszeresen szedett gyógyszerei: …....................................................................................... 
….............................................................................................................................................. 
 
Kijelentem, hogy a diagnosztikus eljárásról szóló betegtájékoztatót elolvastam, kérdéseimre 
szóban is tájékoztatást kaptam! 
 
A kontrasztanyag beadásába:             BELEEGYEZEM              NEM EGYEZEM BELE  
                                                                                                 ennek következményeit vállalom 
 
             …........................................................................................ 
                          beteg, vagy törvényes képviselő aláírása 
 
 A vizsgálatot végző orvos: …......................................................... 
           
Kelt: Gyöngyös, 20....., …................hó …......nap. 
 
Lelet átvétele: 
 
….......db. Leletet és ….........db. CD-t, ill. előző leleteimet átvettem. 
 
Gyöngyös, 20...., …..............hó …........nap.                          …....................................... 
                                                                                              beteg, vagy  törvényes képviselő 


