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Adres zamieszkania

Pacjent

Zakres badania:

Cel badania:

Rozpoznanie kliniczne: 

Przebyte operacje:

Inne uwagi o pacjencie:

Wywiad:

Wyniki wcześniej wykonanych badań diagnostycznych prosimy załączyć w dniu badania.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z informacjami na drugiej stronie skierowania.

Podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania.

Podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego

Oświadczam, że nie jestem w ciąży.

Podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego

ICD 10:

Informacje o badaniu

Miejscowość

Nr domu Nr lokalu Nr telefonuUlica

Imię

Nr PESEL lub nazwa, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość

Nazwisko

-
Kod pocztowy

Pieczęć lekarza kierującego

Pieczęć wraz z numerem Umowy z NFZ Telefon jednostki kierującej

Oddział NFZ

Data badania
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Data wystawienia skierowania



Przygotowanie do RTG kręgosłupa, miednicy, jamy brzusznej, urografii

1. U  kobiet w  wieku rozrodczym badanie powinno być wykonane w  czasie pierwszych 10 dni cyklu 
miesięcznego, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo ciąży.

2. W dzień poprzedzający badanie wskazane jest niespożywanie tłustego jedzenia, surowych warzyw 
i owoców oraz napojów gazowanych.

3. W przeddzień badania między 14 a wieczorem,  wskazane jest zażycie tabletek przeciw wzdęciom 
zakupionych w aptece np.:

 a. ESPUMISAN (3 x 2 tabletki) lub 

 b. WĘGIEL (3 – 4 tabletki)

4. W dniu badania proszę zażyć kolejne dwie tabletki np. ESPUMISAN

5. Jeżeli badanie ma odbyć się rano – proszę zgłosić się na czczo – nie należy nic jeść ani pić, z wyjątkiem 
wody do połknięcia lekarstw.

6. Jeżeli badanie odbywa się popołudniu lub wieczorem – dopuszcza się picie niewielkich ilości płynów.

7. W dniu badania nie należy palić papierosów ani żuć gumy.

8. Jeżeli pacjentem jest osoba niepełnoletnia (poniżej 18 lat) konieczna jest w trakcie badania obecność 
przedstawiciela ustawowego oraz jego wcześniejsza zgoda na badanie.

Przygotowanie do badania USG 

1. W przeddzień badania proszę nie spożywać pokarmów ciężko strawnych, wzdymających, surowych 
warzyw i owoców, jak również nie należy pić płynów gazowanych

2. Ok. godz. 14 dnia poprzedzającego badanie do wieczora tego samego dnia należy zażyć nabyte 
w Aptece, ESPUMISAN (3x2 kapsułki) lub WĘGIEL (3-4 tabl.) 

3. Gdy wykonujemy badanie w godzinach dopołudniowych- należy być na czczo (nic nie jeść i nie pić 
oprócz popicia wyżej wymienionego leku) 

4. Gdy wykonujemy badania w  godzinach popołudniowych: należy być na czczo 6 godzin przed 
badaniem

5. Ok. 1 godz. przed badaniem należy wypić 1,5 litra płynu nie gazowanego i nie oddawać moczu.

Przygotowanie do mammografii

1. Kobiety miesiączkujące powinny wybrać dzień badania, który przypada na drugi tydzień po 
miesiączce, aby zminimalizować dyskomfort, który może być wywołany bólem związanym z cyklem 
hormonalnym

2. W dniu badania nie należy stosować dezodorantu lub zasypki, pudru. Odnosi się to szczególnie do 
dołu pachowego i podbiuścia. Środki te mogą spowodować zmiany obrazu mammograficznego

3. Warto ubrać w tym dniu  wygodną i luźną odzież, którą można szybko i łatwo zdjąć.

4. W trakcie badania Panie proszone są o zdjęcie wszelkiej odzieży do pasa, a także o usunięcie wszelkich 
ozdób i biżuterii (łańcuszki, kolczyki, itp.)


