Nasza misja: Niesiemy pomoc potrzebującym.
Realizując naszą misję, stawiamy na:
1. Zawsze działamy na podstawie profesjonalnej
personelu medycznego, fachowość, zaangażowanie.

wiedzy

2. Pacjent i jego życie oraz zdrowie jest dla nas podstawowym
dobrem.
3. Stosowanie najnowszych metod diagnostyczno-leczących.
4. Profesjonalny proces pielęgnowania.
5. Przyjemną atmosferę.

Urografia
Urografia jest to badanie radiologiczne obrazujące drogi moczowe i
czynność nerek przy użyciu środka cieniującego podanego dożylnie
i wydalanego z moczem.
Przygotowanie do badania:
• W ciągu 2 dni poprzedzających badanie obowiązuje dieta
półpłynna, nie należy spożywać owoców, warzyw, słodyczy
oraz ciemnego pieczywa
• W dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć leki
przeczyszczające i odgazowujące
• W dniu badania pacjent powinien być na czczo. Wykluczone
jest jedzenie, picie i palenie papierosów
• Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz
Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza.

CYSTOGRAFIA
Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:
• Przed badaniem
• nadwrażliwość na środki cieniujące
• skłonność do uczuleń
• aktualnie przyjmowane leki
• skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)
• ciąża
• W trakcie trwania badania
• wszelkie nagłe dolegliwości (np. duszność, świąd skóry)
Jak należy się przygotować do badania?
Tuż przed badaniem należy opróżnić pęcherz.
Przyjmowane na stałe leki należy w dniu badania przyjąć o zwykłej
porze, popijając konieczną ilością płynu.
Należy poinformować osoby przeprowadzające badanie o:
• możliwości ciąży
• objawach zakażenia układu moczowego, o których nie wie
lekarz kierujący na cystografię
• uczuleniu na środki cieniujące (tzw. kontrast) lub istnieniu
takiej możliwości.

Skopia żołądka i dwunastnicy
Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!
Przed wykonaniem badania RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy
należy zastosować się do poniższych zaleceń.
• W dniu badania należy pozostawać na czczo - nie jeść i nie pić
minimum 6 godzin – Ostatni posiłek najlepiej spożyć najpóźniej ok.
godz 19-tej dnia poprzedzającego badanie.
• Przed wykonaniem badania nie wolno palić papierosów ani żuć
gumy. W dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać
pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów
gazowanych.
• Pacjenci chorzy na cukrzycę są diagnozowani w pierwszej
kolejności aby mogli przyjąć leki i spożyć posiłek po badaniu.

Leki.
• Doustne leki przyjmowane na stałe należy przyjąć po badaniu.
Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi
• Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej
wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze
wcześniejszego leczenia .
Przeciwwskazania
• Ciąża

RTG
RTG kręgosłupa L-S i jamy brzusznej - przygotowanie
do badania.
W dniu poprzedzającym badanie:
• należy zachować dietę lekkostrawną, bez pokarmów
wzdymających, bez napojów gazowanych, mlecznych (np.
jogurtów, kefirów),
• należy zażyć preparat przeczyszczający zakupiony w aptece
bez recepty oraz Espumisan. Preparaty należy zażyć według
ulotki dołączonej do opakowania.
W dniu badania:
• pacjent pozostaje bez posiłku, na czczo.
Zgłaszając się na badanie RTG pacjent powinien przynieść ze
sobą:
• aktualne skierowanie na badanie,
• poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty),
laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
• dowód osobisty,
• osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka.

USG
Badanie USG wykonuje lekarz, który wskazuje pozycję, w jakiej
Pacjent powinien się ułożyć. Pozycja zależy od rodzaju badania.
Pacjent odsłania diagnozowaną część ciała np. brzuch, nerki, szyję.
Lekarz pokrywa skórę (okolicę badania) specjalnym żelem w celu
uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i

wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Następnie Pacjent
wykonuje polecenia lekarza, oddycha zgodnie z zaleceniami.
Przesuwając głowicę aparatu, uzyskuje się obrazy całego
badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora.
Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest
obecność otwartych ran części miękkich, uszkodzeń kości,
otwartych infekcji oraz oparzeń w polu badania. Przeciwwskazanie
względne stanowią świeżo zamknięte złamania, gdyż w takim
przypadku wynik badania USG przeważnie nie pociąga za sobą
konsekwencji terapeutycznych, a może narażać chorego na
niepotrzebny ból.
Wcześniejsze przygotowanie do badania zależy od rodzaju
badania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
USG jamy brzusznej
Do USG jamy brzusznej należy się odpowiednio przygotować.
Dzień przed badaniem:
• Stosuj dietę lekkostrawną, z wyłączeniem surowych jarzyn,
owoców i ciemnego pieczywa.
• Dodatkowo możesz przyjąć Espumisan 3 x 2 kapsułki.
Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu
pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków.
Można go kupić w aptece bez recepty.
6 godzin przed badaniem:
• Nie przyjmuj pokarmów.
• Nie pij żadnych płynów poza niesłodzoną wodą niegazowaną,
w szczególności nie pij kawy i mocnej herbaty.
• Nie pal tytoniu.
• Nie żuj gumy.

2 godziny przed badaniem:
• Wypij 1 do 4 szklanek wody niegazowanej i nie oddawaj
moczu. Ilość wypitego płynu potrzebna do wypełnienia
pęcherza jest zależna od czynników indywidualnych. Wypełnij
pęcherz w taki sposób, aby był średnio wypełniony, ale nie
maksymalnie.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG PIERSI
Badanie USG piersi nie wymaga żadnego przygotowania i można je
wykonać w dowolnej fazie cyklu miesięcznego, o ile lekarz kierujący
nie wyznaczył inaczej (w takiej sytuacji na badanie należy się
zgłosić we wskazanej fazie cyklu). Jedynie u kobiet, które skarżą
się na tkliwość piersi przed miesiączką , zaleca się wykonanie tego
badania w pierwszej połowie cyklu.

PRZYGOTOWEANIE DO BADANIA
USG NARZĄDÓW MOSZNY
Badanie nie wymaga żadnego przygotowania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG TARCZYCY
Badanie
nie
wymaga
żadnego
przygotowania.
Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki
poprzednich badań USG lub badań scyntygraficznych tarczycy.
Wskazane jest również przyniesienie wyników badań poziomu
hormonów tarczycy i TSH (jeżeli były wykonywane).
Badanie jest niebolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego
wykonania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
(KOŃCZYNY, I TĘTNICE SZYJNE)

USG

DOPPLER

Informacje ważne dla Pacjenta:
• O ile lekarz nie zaleci inaczej pacjenci przyjmujący leki
powinni przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je
niegazowaną wodą, nie później jednak, niż 1 godzinę przed
badaniem.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
USG UKŁADU MOCZOWEGO
Badanie USG układu moczowego obejmuje ocenę nerek i pęcherza
moczowego, a u mężczyzn również ogólną ocenę prostaty (czyli
gruczołu krokowego). Ocena nerek nie wymaga szczególnego
przygotowania, ale aby ocenić pęcherz moczowy, wymagane jest
jego wypełnienie w możliwie maksymalnym stopniu. Dopiero w
takich warunkach można ocenić jego kształt oraz grubość i zarysy
ścian.
Aby spełnić te warunki, pacjent powinien stawić się na badanie z
pełnym pęcherzem, co najmniej jedną godzinę po wypiciu 1 do 1,5
litra niegazowanych płynów. Czas potrzebny na wytworzenie
odpowiedniej ilości moczu jest równie ważny co ilość wypitych
płynów.
Prawidłowo wypełniony pęcherz pozwala również ocenić prostatę,
w przeciwnym wypadku gruczoł ten jest przesłonięty przez gaz w
jelitach.
Po pierwszej części badania, pacjent wychodzi do łazienki aby
opróżnić pęcherz i wraca na badanie ewentualnego zalegania
moczu.
Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki
poprzednich badań USG danej okolicy, lub wyniki innych badan dotyczących tego problemu. Badanie jest niebolesne i nie ma
żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (nawet w ciąży).

