TÁJÉKOZTATÓ RÖNTGEN VIZSGÁLATRÓL
Önt kezelőorvosa röntgen vizsgálatra küldte. Ez a röntgen vizsgálat információt szolgáltat az adott testrész
állapotáról és a benne előforduló elváltozásokról, a további teendők, kezelés meghatározásához.
A röntgen vizsgálat során röntgensugarat használunk. Az ionizáló sugárzás szöveti károsító hatással bír, mely károsító
hatásnak alsó határa nincs, és a statisztikai valószínűség alapján - kis százalékban - de daganatképződést is elindíthat,
emiatt a lehető legkisebb sugárdózissal dolgozunk, ezért a sugárzással összefüggő károsodás kialakulásának csak
minimális esélye van. A röntgen felvétel készítése előtt írásban bele kell egyezni a vizsgálatba.
Mivel az ionizáló sugárzás károsíthatja a magzatot, ha esetleges terhességéről tudomása van, ezt a vizsgálat előtt
feltétlenül jelezze a radiológia dolgozóinak.
A vizsgálathoz megfelelő mértékben a testrészt szabaddá kell tennie (ruházat, cipő, ékszer stb.) levétele szükséges.
A vizsgálat időtartama nagyon eltérő lehet, a beteg a dolgozókkal való együttműködésétől, a kért röntgenfelvételek
számától függően pár perc. Ezután az asszisztens a beteggel egyeztetve (pl. jobb vagy bal oldal, a beültetett
fémeszköz/ protézis nagysága stb.) elkészíti a felvételeket vizsgálati kérőlapon szerepelt kérés alapján. A végtagokról
általában kettő/többirányú felvételt készítünk, mellkas felvételnél pedig egy vagy kétirányú felvételt, a vizsgálat
céljától függően,illetve kóros állapot pontos meghatározása érdekében. A vizsgálat alatt mozdulatlanul kell maradni,
a beállított pozícióban. A mozgás értékelhetetlenné teheti a felvételt! Kérjük tartsa be az asszisztens utasításait!
Amennyiben a radiológus orvos szükségesnek tartja, úgy kiegészítő felvételek készítése történik.
A kontrasztanyagos vizsgálat :A vizsgálat elvégzéséhez időpontkérés szükséges. Több féle kontrasztanyagos vizsgálat
létezik , az adott vizsgálatnak megfelelő tájékoztatót biztosítunk. A vizsgálat során kontrasztanyagot juttatunk a
páciens szervezetébe (történhet szájon keresztül itatással, végbélcsövön ill. szondán keresztül is, valamint közvetlen
az érrendszerbe juttatva) .Az adott vizsgálathoz megfelelő belegyező nyilatkozatott kap kézhez . Nagyon fontos
tisztázni, hogy történt-e már korábban hasonló vizsgálata és okozott-e bármiféle problémát a kontrasztanyag.
Amennyiben tudomása van arról, hogy ön jód érzékeny, feltétlenül jelezze az asszisztens felé!
A vizsgálat ideje alatt figyelje az orvos utasításait és azokat hajtsa végre, ha közben rosszul érzi magát, azonnal
jelezze!
A szájon át történő kontrasztanyagos vizsgálat után enyhe hasmenés előfordulhat!
Leletezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A röntgen vizsgálat kiértékelése a vizsgálat elkészülte után azonnal megtörténik. Ha a klinika ambulanciájáról, vagy
osztályáról érkezett az eredményt az ön kezelő orvosa látni fogja, nem kell a leletet megvárnia. Amennyiben mégis
szeretné a kezébe kapni vagy háziorvosi beutalóval ill. külsős beutalóval érkezik, az eredményt a Radiológiai Klinika
recepción tudja elkérni, amelyre várni kell (kb. 30-60 perc, de ez változhat a leletező orvosok ill. a betegforgalomtól
függően). Ugyanitt a vizsgálat cd-re való kiírására is van lehetősége.
Leletezéssel kapcsolatos tudnivalók:
Amennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal a vizsgálatot végző asszisztenshez!

Köszönjük együttműködését!
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