
               

PROSTOR ZA NALEPKO
/Podatki o pacientu/

(nalepka mora vsebovati zgolj naslednje podatke: ime in priimek; ulica in
hišna številka; poštna številka in naziv pošte)

Organizacijska enota: RADIOLOŠKI ODDELEK
Telefon: 07 39-16-617 ali 07 39-16-613

PRIVOLITEV V ZDRAVSTVENO OSKRBO PO POJASNILU –
MAGNETNORESONANČNO SLIKANJE (MRI) s kontrastnim sredstvom

PODATKOVNI DEL 

Pacient je prejel kopijo  (ustrezno označi):     DA      NE   
Posebne zahteve (na primer drugačen jezik / drugačna 
komunikacijska metoda):
Odgovorni zdravnik ali drug zdravstveni strokovnjak, ki daje 
pojasnilo:
- za tehnični del izvedbe preiskave: dipl.rad.inž.
- za aplikacijo i.v. KS: dipl.med.sestra ali dipl.rad.inž.



POJASNILNI DEL 

(izpolni zdravnik ali drug zdravstveni strokovnjak, ki ima primerno znanje o predlaganem posegu oziroma zdravstveni oskrbi)

1. Razlog obravnave:
1.1. Glavna diagnoza (šifra MKB):

1.2. Dodatne diagnoze (šifra MKB):

2. Predlagani poseg oziroma zdravstvena oskrba (kratka obrazložitev):

       Pisno pojasnilo v prilogi

2.1. Način izvedbe oziroma potek:
  
       Pisno pojasnilo v prilogi

2.2. Kakršni koli dodatni postopki, ki lahko postanejo nujni med posegom (ustrezno označi):
 Transfuzija krvi ali krvnih nadomestkov                                                                  
 Infuzija tekočin ali aplikacija zdravil za umiritev alergične reakcije                       

(v kolikor bi alergična reakcija nastala)
2.3. Ta postopek bo vključeval  (ustrezno označi):
2.3.1. Lokalno anestezijo (izvaja kirurg)                                                                            
2.3.2. Splošno anestezijo / področno anestezijo / sedacijo (izvaja anesteziolog)              
2.3.3. Pregled anesteziologa, v kolikor bi nastopila težja alergična reakcija                     

3. Resna ali pogosta tveganja in možni zapleti:

    Pisno pojasnilo v prilogi

4. Pojasnilo o alternativah zdravljenja:
    
  Pisno pojasnilo v prilogi

Verzija 2                           1/5                                                            Velja od: 12.12.2016



5. Posledice opustitve predlagane zdravstvene oskrbe:
   Pisno pojasnilo v prilogi

6. Kontaktne podrobnosti (če želi pacient razpravljati o različnih možnostih diagnostike in zdravljenja 
     kasneje):

Izjava pojasnjevalca (ustrezno označi):
Pacientu sem podrobno razložil vsebino rubrik od 1 do 6:                                                        DA       NE
Pacient je na podlagi vprašanj prejel dodatna pojasnila (če jih je pacient zahteval):                DA       NE 

Pacient ima na razpolago dodatno gradivo:

Priimek in ime pojasnjevalca (tiskano) – dipl.rad.inž.:                                                   podpis:    
Priimek in ime pojasnjevalca (tiskano) – dipl.med.sestra:                                              podpis:    
Datum in ura:
Odgovorni zdravnik (tiskano):                                                                                        podpis:

Izjava prevajalca oziroma tolmača:
Pacientu  sem  prevajal  oziroma  tolmačil  zgoraj  navedene  informacije  po  svojih  najboljših  sposobnostih  in  na  način,  ki
verjamem, da ga je zmožen razumeti.
Priimek in ime prevajalca (tiskano):
Poklicni naziv prevajalca (tiskano):
Datum:
Podpis prevajalca:

PRIVOLITVENI DEL

Pacientova izjava o PRIVOLITVI 
Strinjam se z medicinskim posegom oziroma zdravstveno oskrbo, opisano na tem obrazcu. 
Privolitev dajem svobodno.
Razumem pomen in posledice privolitve. 
Razumem ustna in pisna pojasnila, ki sem jih prejel.
Razumem, da bom imel priložnost, da se pogovorim o anesteziji z anesteziologom pred postopkom, razen če nujnost mojega
stanja to preprečuje (to se lahko nanaša le na paciente, ki potrebujejo splošno ali lokalno anestezijo).
Razumem, da bo kakršen koli postopek poleg teh, navedenih na tem obrazcu, izveden samo, če bo nujno potreben za rešitev
mojega življenja ali da bi se preprečila resna škoda mojemu zdravju.

Priimek in ime pacienta (lastnoročno tiskano):
Datum in ura:
Podpis pacienta*:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pacientova prepoved
Bil sem obveščen o dodatnih postopkih, ki lahko postanejo  nujni med mojim zdravljenjem. Navajam postopke/posege,  za
katere NE želim, da bi bili izvedeni:

Priimek in ime pacienta (lastnoročno tiskano):
Datum in ura:
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Podpis pacienta*:
*  V primeru zdravstvene oskrbe otroka, pri čemer se za otroka šteje oseba, ki še ni dopolnila 18 let, razen če je že prej pridobila popolno poslovno sposobnost,
privolitev podajo njegovi starši ali skrbnik oziroma skrbnica. 

Priloga 
MR PREISKAVA s kontrastnim sredstvom 

PRIPRAVE NA PREISKAVO – pomembno!
1. Prosimo vas, da preberete navodila za preiskavo in natančno izpolnite vprašalnik. 
2. Na preiskavo s seboj prinesite tudi zdravstveno izkaznico in izvide oz. fotokopije izvidov, ki

se nanašajo na razlog MR preiskave, prinesite tudi slike oz. CD/DVD do sedaj opravljenih
preiskav (RTG, CT, MRI, UZ).

3. Na preiskavo pridite udobno oblečeni, brez nakita in nenaličeni.
4. Pred slikanjem boste morali  odstraniti vse kovinske ali magnetno občutljive predmete, ker

lahko zaradi močnega magnetnega polja povzročijo poškodbe na telesu:  
-    ključe, očala, svinčnike, nakit, piercinge, sponke za lase
-    zobne proteze, zobni aparat za korekcijo zob, slušni aparat, igle za  
     akupunkturo
1. denarnico,  kovance,  kreditne  kartice,  uro,  GSM aparate  in  druge

elektronske
      naprave

5. V primeru, da imate  vgrajen umeten sklep ali kakšen drug vsadek v telesu, nam morate
skupaj  s  tem dokumentom dostaviti  tudi  certifikat  o materialu,  iz  katerega je razvidna
skladnost materiala  z magnetnim poljem (dobite v ustanovi, kjer ste bili operirani).

6. S seboj prinesite sveže izvide sečnine in kreatinina (to uredite pri napotnem zdravniku, ki
vam izda napotnico za laboratorij, kjer vam vzamejo kri).

MR slikanja NE OPRAVLJAMO preiskovankam oz. preiskovancem, ki imajo: 
- SRČNI VZPODBUJEVALNIK
- DEFIBRILATOR
- ZNOTRAJ ŽILNE OPORNICE
- MATERNIČNI VLOŽEK (izjema je MIRENA, ki je narejena iz nekovinskega materiala) in 
- preiskovankam V PRVIH TREH MESECIH NOSEČNOSTI.

PROSIMO, DA ODGOVORITE NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:
1. Ali ste že bili kdaj na MR slikanju? DA NE
2. Če ste že bili, ali so se pojavili kakšni zapleti? DA NE
3. Ali imate srčni vzpodbujevalnik ali defibrilator?    DA NE
4. Ali ste že bili kdaj operirani?  DA NE
5. Ali imate umetno srčno zaklopko? DA NE
6. Ali imate vgrajen umeten sklep?      DA NE
7. Ali imate vgrajeno kirurško ploščico, vijake, kirurške sponke?    DA NE
8. Ali imate kovinsko opornico (stent) znotraj žile, žolčevodov ali    sečevodov? DA NE
9. Ali imate inzulinsko črpalko?    DA NE
10. Ali imate infuzijski port? DA NE
11. Ali imate vstavljen maternični vložek (IUD)?  Če da, kateri___________ DA NE
12. Ali imate očesno protezo ali vsadek v notranjem ušesu? DA NE
13. Ali imate zobno protezo ali zobni aparat? DA NE
14. Ali ste bili kdaj poškodovani s kovinskim drobcem (naboj, drobci granate, 
opilki…)? DA NE
15. Ali imate kovinski delec (tujek) v očesu ali drugod v telesu? DA NE
16. Ali vam šumi v ušesih? DA NE
17. Ali imate strah pred zaprtim prostorom (klavstrofobijo)? DA NE
18. Ali imate tetovažo ali trajno ličilo (trajni make–up)? DA NE
19. Ali ste noseči?  DA NE
20. Ali dojite? DA NE
21. Ali imate kakšne alergije? DA NE
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22. Ali imate obolenje ledvic ali jeter, ali je bila opravljena presaditev ledvic ali 
jeter? DA NE
23. Ali dovolite, da slike vaše preiskave brez navedbe vaših osebnih podatkov 
uporabljamo v študijske namene?      DA         NE

Prosimo vpišite vašo telesno težo: ______________

KAJ JE IN KAKO POTEKA PREISKAVA

1. Magnetno-resonančno  slikanje (angl.  Magnetic  Resonance  Imaging -  MRI)  je  globinsko
slikanje  posameznih  delov  telesa  (glava,  hrbtenica,  trebuh,  …)  s  pomočjo  močnega
magnetnega polja in radijskih valov. Naprava pri slikanju ne uporablja rentgenskih žarkov.
Dobljene  podatke  nato  računalnik  pretvori  v  slike.  Slike  po  preiskavi  obdela  dipl.ing.
radiologije, pregleda in oceni pa jih zdravnik specialist radiologije. 

2. Pred preiskavo vas sprejme dipl. inženir radiologije, ki upravlja z MR napravo. Pospremil
vas bo do kabine in vas prosil, da slečete vrhnja oblačila in oblečete haljo, ki bo za vas
pripravljena v kabini. Prosimo, da odstranite tudi ves nakit, saj našteto vpliva na kvaliteto
slike. Nato vas bo inženir pospremil do magnetno-resonančnega  tomografa, kjer se boste
ulegli na pomično preiskovalno mizo. Včasih je potrebno na preiskovani del telesa ali ob
njega položiti še posebne tuljave, ki oddajajo in sprejemajo radijske valove. 
Nato se miza skupaj z vami premakne v 60 cm široko okroglo odprtino, ki  je podobna
kratkemu tunelu. Pri preiskavah nog in medenice ostanejo glava in zgornji del telesa izven
tunela.

3. Med preiskavo izhaja iz naprave zelo glasen ropot (»trkajoč zvok«), ki pa ga poskušamo
omiliti z ušesnimi čepki ali slušalkami, ki jih dobite pred preiskavo. 
Med preiskavo boste v prostoru sami, vendar vas ves čas spremljamo z video kamero, ves
čas pa vam bo omogočena tudi dvosmerna zvočna komunikacija. V posebnih primerih (npr.
preiskava otroka) dovolimo, da je ob preiskovancu v prostoru sorodnik ali prijatelj. 
Preiskovanci, ki imajo izrazit strah pred zaprtim prostorom (klavstrofobijo) se lahko pred

preiskavo pogovorijo s svojim zdravnikom, kakšno pomirjevalno sredstvo lahko vzamejo.
4. Prosimo vas, da ste  med preiskavo ves čas    popolnoma pri miru,  vsak premik namreč

močno poslabša kvaliteto slike. Pri zelo majhnih otrocih in preiskovancih, ki zaradi bolečine
ali drugega vzroka ne morejo biti pri miru, je potrebna anestezija. Dihajte enakomerno, kar
je še posebej važno pri preiskavah prsnega koša in trebuha. 
Postopek preiskave traja običajno približno 40 min ali dalj (do 60 min) in je neboleč. Med
preiskavo se lahko predel, ki ga slikamo rahlo segreje, kar pa praviloma ni moteče.

5. Velikokrat je zaradi boljše povednosti preiskave (predvsem pri slikanju žil, trebuha, glave)
potrebno, da dobite kontrastno sredstvo (KS). Kanilo (drobno cevko) za vbrizganje KS v
veno na roki  vam bo namestila  dipl.  med.  sestra.  Pred tem vas bo vprašala  ali  imate
kakšno alergijo na hrano ali zdravila in ali imate morda bolezen ledvic. Opisane bolezni
lahko povečajo tveganje za pojav stranskih učinkov po vbrizganju KS. 
Pri preiskavah trebuha lahko včasih pred preiskavo dobite v mišico ali v žilo (veno na roki)
sredstvo za umiritev črevesja (Glukagon ali Spasmex).

6. Po opravljeni preiskavi je potrebno še polurno opazovanje zaradi možnosti poznih reakcij na
KS. Nato vam medicinska sestra odstrani kanilo in lahko odidete. 

7. Slike opravljene preiskave pregleda zdravnik, ki napiše izvid.  Izvid in slike na CD nosilcu
vam približno v enem do treh tednov pošljemo po pošti na vaš domači naslov, razen, če se
po preiskavi z osebjem dogovorite drugače.

8. Priporočljivo je, da po preiskavi veliko pijete zaradi zaščite vaših ledvic, ki izločijo kontrastno
sredstvo,  v  kolikor  ga boste prejeli  med slikanjem (razen v primeru,  če imate omejitev
vnosa tekočin zaradi drugih bolezni, npr. bolezni srca).
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TVEGANJA PREISKAVE IN MOŽNI ZAPLETI

Nobena medicinska preiskava oz. medicinski poseg ni popolnoma brez tveganja. MRI na splošno
velja za rutinski postopek z nizkim tveganjem za zaplete. 

1. Pri preiskavi lahko pride do draženja kože ali opeklin, če imate na koži tetovažo ali če ste
naličeni z ličili, ki vsebujejo barvila, v katerih so kovine.

2. Lahko nastanejo lažji do zmerni glavoboli, ki večinoma sami minejo.

3. Izjemno redko lahko med preiskavo nastane zvonjenje v ušesih (tinitus), ki praviloma po
preiskavi izgine, izjemno redko pa lahko tudi ostane.

4. Zelo  redko  lahko  med preiskavo  prvič  nastopi  občutek  bojazni  pred  zaprtim prostorom
(klavstrofobija), ki se lahko nato v izjemnih primerih ponavlja tudi kasneje po preiskavi.

5. V primeru nosečnosti obstaja nevarnost poškodbe otroka (predvsem v zgodnji nosečnosti)
zato naj ne bi opravljali MRI  nosečnicam v prvih treh mesecih nosečnosti.

6. Zapleti ob uporabi kontrastnega sredstva (KS), ki so zelo redki, vendar možni so: krvavitev
pod kožo na mestu vboda, vbrizganje KS izven žile, alergična reakcija, nefrogena sistemska
fibroza (NSF).
V primeru, da pride do vbrizganja KS izven žile, kar se zgodi izjemno redko, lahko pride do
poškodbe kože, podkožja, mišic ali živcev, kar je v izjemnih primerih potrebno zdraviti tudi
operativno  in  ima  lahko  trajne  posledice  (brazgotine  in  motnje  občutkov v  tem predelu
kože).
Alergične  reakcije so  zelo  redke  in  največkrat  blage  (rdečica  kože,  izpuščaj  po  koži,
srbečica,  slabost).  Opisane  spremembe običajno  kmalu  same minejo,  v  kolikor  so  bolj
izrazite, pa vam bomo v žilo vbrizgali zdravila za zdravljenje alergične reakcije. V izjemno
redkih primerih se lahko pojavi oteklina obraza ali  grla, težko dihanje, astmatični napad,
izjemno redko tudi šokovno stanje (anafilaktična reakcija), kar zahteva takojšnje intenzivno
zdravljenje in lahko pusti trajne posledice (odpoved ledvic, poškodba možganov). 
Alergična reakcija največkrat nastane takoj po prejemu kontrastnega sredstva (če bi opazili
zgoraj  navedene  znake  alergične  reakcije,  nam  prosimo  takoj  povejte).  V  zelo  redkih
primerih pa lahko alergična reakcija nastane tudi kasneje, ko že zapustite RTG oddelek.
Možnost nastanka poznih reakcij,  ki  so ponavadi  blage,  je do tri  dni  po prejemu KS. V
kolikor  opazite  zgoraj  navedene  znake  alergične  reakcije,  potem  ko  ste  že  zapustili
radiološki oddelek, se takoj zglasite pri svojem oz. dežurnem zdravniku.
Ekstremno redko lahko pri pacientih z motnjo ledvične ali jetrne funkcije pride po vbrizganju
KS do težkih neozdravljivih obolenj vezivnega tkiva (nefrogena sistemska fibroza – NSF).
Posledično so lahko okvarjeni tudi notranji organi, lahko se zmanjša gibljivost sklepov, v
izjemnih primerih se lahko bolezen konča tudi smrtno. Zato vas prosimo, da nam poveste,
če imate bolezen ledvic ali jeter in če ste imeli transplantirano ledvico ali jetra.  

Če imate še kakršnakoli  vprašanja ali  pomisleke,  prosimo povejte  pred preiskavo inženirju  ali
medicinski sestri.
Lahko pa nas pokličete tudi pred preiskavo na telefon 07-39-16-638 vsak delovni dan med 13.  in
14. uro.
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