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KWESTIONARIUSZ PRZED BADANIEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO 

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza i udzielenie prawdziwych odpowiedzi. Wszystkie informacje medyczne są 

tajemnicą lekarską i nie będą wykorzystane do celów innych niż medyczne. Odpowiedzialność za ewentualne skutki 

wynikające z podania nieprawdziwych odpowiedzi ponosi osoba badana lub jej przedstawiciel ustawowy. 

 

PRAWDZIWE ODPOWIEDZI PROSZĘ ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM 

Czy w przeszłości było wykonane badanie rezonansu magnetycznego? TAK  NIE  

Czy w czasie/po badaniu lub podaniu środka kontrastowego wystąpiły jakieś niepokojące objawy? TAK  NIE  

Czy pacjentka jest w ciąży, lub podejrzewa, że może być?* TAK  NIE  

Czy pacjent/ka jest uczulony/a na leki lub środki kontrastowe? Jakie? .................................................. TAK  NIE  

Czy pacjent/ka chorował/a w przeszłości lub choruje na schorzenia nerek? TAK  NIE  

Czy pacjent/ka ma klaustrofobię lub inne stany lękowe? TAK  NIE  

Czy pacjent/ka choruje na cukrzycę / padaczkę / astmę / hemofilię? TAK  NIE  

Czy pacjent/ka chorwał/a lub choruje na żółtaczkę zakaźną typu B lub C? TAK  NIE  

Przebyte operacje? Kiedy i jakie?............................................................................................ .............. TAK  NIE  

Czy posiada Pani/Pan w swoim ciele:     

rozrusznik/stymulator serca (w tym resynchronizujący), kardiowerter–defibrylator, elektrody? TAK  NIE  

by-pass, sztuczną zastawkę serca, stent, klipsy naczyniowe, spiralę embolizującą, filtr żylny? TAK  NIE  

neurostymulator lub inne biostymulatory? TAK  NIE  

aparat słuchowy, implant ślimakowy/uszny, miał(a) plastykę kosteczek słuchowych? TAK  NIE  

zastawkę komorowo-żylną, komorowo-otrzewnową lub zastawkę innego typu, port naczyniowy? TAK  NIE  

protezę oczną, ciała obce w gałce ocznej (np. opiłki metalowe)? TAK  NIE  

protezę zębów, implanty zębowe, klamry zębowe, mostek, aparat ortodontyczny? TAK  NIE  

pompę insulinową lub inne urządzenie podające leki, cewnik Swan-Ganza? TAK  NIE  

spiralę wewnątrzmaciczną, domaciczną wkładkę antykoncepcyjną? TAK  NIE  

śruby, płytki, gwoździe, metalowe protezy stawów, endoprotezę, stabilizatory kręgosłupa? 

......................... 
TAK  NIE  

inne metaliczne elementy w ciele: kule postrzałowe, odłamki, opiłki, tatuaż? TAK  NIE  

metalowe szwy chirurgiczne lub inne ciała metaliczne? TAK  NIE  

* - dotyczy kobiet w wieku rozrodczym 

OŚWIADCZENIE BADANEGO 

Oświadczam, że w dniu badania: 
     

  nie jestem hospitalizowany   jestem hospitalizowany   

     
Treść ankiety jest dla mnie zrozumiała a zaznaczone odpowiedzi są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

_________________________________________________    ___________________ 
                      (Imię i nazwisko pacjenta - czytelnie)                                                    (Data urodzenia) (Miejsce na naklejkę) 

 

__________________________________ 
(Data) 

____________________________________ 
(Podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego) 

 

________________________________________ 
(Data i podpis pielęgniarki lub technika przyjmującego ankietę) 
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KARTA WEWNĘTRZNA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 

WYPEŁNIA PERSONEL PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO 

 

      Nr badania/rok:  ______________________ 

      Data badania:  ______________________ 

      Kod procedury:  ______________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(Imię i nazwisko pacjenta - czytelnie) (Miejsce na naklejkę) 

Data ur.   –   –     PESEL            

 

 Waga:   ______________ kg 

 Wzrost: ______________ cm 

 

 HR: ______________ ud/min 

 RR1: _________  / _________ mmHg 

 RR2: _________  / _________ mmHg 

 Wywiad uczuleniowy: _________________________________________________________________  

 

 Ksantyny/nikotyna 24h przed bad.  Tak / Nie 

 Blok AV I / II / III st.  Tak / Nie 

 SSS      Tak / Nie 

 LQTS     Tak / Nie 

 Astma oskrzelowa / POChP   Tak / Nie 

 Stosowanie dipirydamolu, teofiliny  Tak / Nie 

 

 Podane leki: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Inne uwagi: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Kreatynina: _____________ mg/dl ____________  µmol/l            eGFR: _____________ ml/min/1.73m
2
 

  Zlecam i.v. podanie środka kontrastowego: 

           Gadovist:       _________ ml 

           Multihance:   _________ ml 

           ...................:  _________ ml 

 

(Podpis pielęgniarki) (Podpis technika) (Podpis lekarza) 

 


