Patientenetikett

BILGISARAYLI TOMOGRAFI (BT) BILGILENDIRME FORMU
ANAMNEZ

bu bölüm asistan tarafindan doldurulacak

Muayene bölgesinde Ameliyat gecirdinizmi? Hangi, nezman?
Daha önce hastaliklariniz var mi? Hangi?
Sakatliklar/Travma? Nezaman?
Agri? Tam nerede? Nezamandan beri?
DLP (mGy*cm)

Komplikasyonlari önlemek icin, lütfen sorulari isaretleyerek cevaplayin:
1. Asagidaki muayeneleri hic yaptirdiniz mi?
Böbrek röntgeni (iv ürografisi)
Bilgisaray tomogarfi (BT)
Bacak venlerinin görüntülenmesi (flebografi)
Damar röntgeni (Anjiyografie/Kardanjiyografi)

 evet
 evet
 evet
 evet

 hayır
 hayır
 hayır
 hayır

2. Kontarst maddesi verildikten sonra yan etkileri meydana geldi mi?
Bulanti/kusma/bogulma hissi
Astim krizi/nefes darligi
Ciltte kizariklik
Kramplar, bayginlik
Sitma

 evet
 evet
 evet
 evet
 evet
 evet

 hayır
 hayır
 hayır
 hayır
 hayır
 hayır

3. Asagidaki hastaliklar sizde var mi?
Seker hastaligi
Astim
Muayene gerektiren Alerji
Kalp hastaliklari
Böbrek/böbreküstü bezi
Trioid
M. Kahler (multiples Miyelom)
Trioid veya seker hastaligina karsi ilac kullaniyorsaniz , hangileri?

 evet
 evet
 evet
 evet
 evet
 evet
 evet

 hayır
 hayır
 hayır
 hayır
 hayır
 hayır
 hayır

4. Kalp pili kullaniyormusunuz?

 evet

 hayır

5. Kadinlar icin: Hamile olma ihtimali var mi?

 evet

 hayır

6. Vücud agirligi:

kg

Boy:

cm

Imzamla metni okudugumu, anladigimi ve benimle ilgili sorulara en iyi bilgime göre cevap verdigimi onayliyorum.
Önerilen incelemenin gerekirse kontrast maddesi verilmesini onayliyorum.

Tarih

Imza

assistan Imzasi
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BILGI
BILGISAYAR TOMOGRAFISI (BT)
Sayin Hastamiz!
Tedavi eden doktorunuz sizi bir Bilgisayar tomografi (BT) incelemesi icin sevk etti.

Bazi bilgiler:
Bilgisayarli bir tomografi nedir?
BT özel bir röntgen incelemesidir, ve bu incelemede vücudun kesitli görüntüleri hazirlanir. Bu islemle hastaligin kaynaklarinin yeri hakkinda önemli bilgiler elde edilebilir.

Inceleme nasil gerceklesir?
BT odasinda özel bir yataga yerlestirilirsiniz, bu yatak inceleme sirasinda BT cihazinin acikligi icinden yavasca hareket
ettirilir. Incelmeme sirasinda sakin yatmaniz, hareket etmemeniz ve verilen soluma talimatlarini izlemeniz önemlidir.

Neden Kontrast maddesi?
Incelenmeye bagli olarak kolunuza bir kontrast maddesinin enjekte edilmesi veya infüzyon yapilmasi gerekli olabilir.
Bu islem belli organlarin ve anatomik vücut yapilarinin görüntülenmesi icin gerekli olabilir ve hastaligin neden oldugu degisikliklerin taninmasina yardim edebilir. Ancak, bir kontrast maddesi vermeden önce artan bi riski önceden
tahmin edebilmek icin böbreklerininizin fonksiyonunu kan tahlilinde bulunan Kreatinin/GFR ve TSH degeri (1aydan
eski olmayan) gerekli. Seker hastasi olan hastalar icinde Metformin bulunan ilaclari 24 saat hem öncesi hem sonrasi
almamalilar.

Komplikasyonlar var midir?
Igne yerinde morarma ve cok nadiren enfeksiyon meydana gelebilir. Kontrast maddesinde bilinen reaksiyon olarak
enjeksiyon sirasinda isinma hissi veya agizda aci bir tat meydana gelebilir. Kontrast maddesi verildikten sonra intolerans reaksiyonlari meydana gelebilir: nadiren nefes darlig, ani tansiyon düsüsü, kalp ritmi bozukluklari veya kramplar gibi siddetli yan etkiler meydana gelebilir. Kontrast maddesinin damara infüzyonu sirasinda nadiren enjeksiyon
noktasinda disari kontrast maddesi sizabilir. Bu durum bazen günlerce süren ve bir tedaviyi gerekli kilan agrili bir
sismeye neden olur. Kontrast maddesi infüzyonu sirasinda agrilar ve kolunuzun sisdigini hissederseniz lütfen inceleme sirasinda hemen tibbi personele haber verin. Bilimsel incelemeler hastalarin yakl. %97 kontrast maddelerini iyi
tolore ettiklerini göstermektedir. Agir yan etkilerinsikligi %0,04 olarak bildirilmistir. Buna ragmen yan etkiler meydana
gelirse hemen doktor yardimi verilecektir.

Bütün inceleme sürecinde tibbi personelin göz altindasiniz.
Biz sizi göre ve duyabiliyoruz, inceleme istediginiz her an durdurabilinir.

DIAGNOSehaus 11 I Dr. Altenhuber & Dr. Mazevski-Lobner I GRUPPENPRAXIS FÜR RADIOLOGIE
Simmeringer Hauptstraße 101, 1110 Wien, Tel. 01 749 71 76, office11@diagnosehaus.at, diagnosehaus.at

