Informaț ii despre

Tomografia computerizată (Pregă tirea cu apă )
CT Scan (Water Preparation) - Romanian
Aveți o trimitere de la medicul dvs. pentru a efectua o tomografie computerizată. Aceasta se va efectua în
cadrul Departamentului de Imagistică (cunoscut și sub denumirea de Radiologie sau Departament de Raze X).

Ce este tomografia computerizată?
CT este abrevierea pentru tomografie computerizată.
Tomografia computerizată folosește raze X pentru a achiziționa o serie de imagini ale corpului dvs. Imaginile
prezintă secțiuni transversale sau „felii“ ale corpului dvs. Acestea sunt procesate de un computer și pot fi
vizualizate pe un ecran. Scanarea arată o imagine foarte detaliată a interiorului corpului dvs.
Scanarea va fi efectuată de un specialist în radiografie.

Echipa de imagistică
Echipa de imagistică este formată din:

•

personalul de la recepție,

•

asistenți din domeniul îngrijirilor medicale,

•

asistenți medicali

•

specialiști în radiografie care efectuează scanarea

•

radiologi care raportează scanarea

Este nevoie de o pregătire specială înainte de tomografia
computerizată?
Pregătirea cu apă
Vă rugăm să beți cel puțin un litru de apă în timpul orei dinaintea programării. Nu este nevoie să beți totul o
dată. Puteți merge la toaletă, dacă este necesar.

Dacă iau comprimate sau medicamente și sunt diabetic, trebuie să le opresc?
Nu. Dacă luați medicamente pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie administrate în continuare în mod
normal.

Există anumite aspecte care trebuie comunicate personalului înainte de a efectua scanarea?
Vă rugăm să ne anunțați în cazul în care credeți că sunteți gravidă.
În toate cazurile, spuneți-ne dacă aveți astm bronșic, orice alergii sau dacă ați avut probleme cu vreo injecție
pentru radiografie sau scanare în trecut.

Ce voi purta?
În funcție de partea corpului care trebuie examinată, vi se poate cere să îndepărtați anumite articole și să
îmbrăcați un halat de examinare. În acest caz, vă puteți schimba într-o cabină înainte de scanare. Veți primi
informații când veți ajunge în departament.
Dacă este posibil, purtați haine lejere, fără fixare metalică, cum ar fi fermoar, capse sau cârlige. În acest fel
puteți evita să purtați un halat de examinare.
Puteți aduce un halat de casă cu dvs. pentru a-l purta peste halatul de examinare atunci când vă deplasați din
cabină în zona de scanare.

Ce implică scanarea?
Scanerul are aspectul unei gogoașă de dimensiuni mari și, spre deosebire de alte mașini de scanare,
tomograful computerizat nu este închis.
Tot ce trebuie să faceți este să stați nemișcat pe masă. Aceasta se mișcă înainte și înapoi printr-o deschidere
circulară de dimensiuni mari, pentru a permite achiziționarea de imagini ale diferitelor părți ale corpului.

Acest lucru va ajuta medicul să pună un diagnostic sau să decidă asupra testelor și investigațiilor ulterioare.

Voi face o injecție?
Este posibil ca unii pacienți să aibă nevoie de o injecție intravenoasă în braț. Aceasta conține o substanță de
contrast pentru raze X (incoloră). Aceasta permite radiologului (medicului specialist) să vadă mai clar
organele și vasele de sânge din organism.
Dacă aveți nevoie de această injecție, specialistul în radiografie vă va explica acest lucru la momentul
examinării.

Cât durează?
Acest lucru depinde de ce parte a corpului este scanată, dar de obicei durează între 10 și 20 de minute. Cu
toate acestea, așteptați-vă ca timpul petrecut în departament să fie de o oră, o oră și jumătate.
Cu toate că depunem toate eforturile pentru a respecta termenele de programare, pot apărea întârzieri
cauzate de urgențe. În acest caz, veți fi anunțat.

Care sunt riscurile?
Ca și în cazul radiografiei, tomografia computerizată utilizează radiații. Nivelul de radiații utilizat este foarte
mic și se consideră că beneficiile scanării depășesc orice risc.

Pot să aduc pe cineva cu mine?
Puteți aduce un prieten sau o rudă cu dvs., dar nu i se va permite accesul în camera de scanare. Rețineți; li
se poate cere să aștepte în zona de recepție principală.
Dacă este nevoie să aduceți copii, va trebui să fie și o persoană adultă cu dvs., deoarece nu putem oferi
facilități de îngrijire a copiilor.

După scanare
În cele mai multe cazuri, imediat ce scanarea a fost efectuată, puteți merge acasă. Dacă vi s-a făcut o injecție,
este posibil să vă solicităm să așteptați 10 minute înainte de a părăsi departamentul. Acest lucru se întâmplă
pentru a ne asigura că sunteți în regulă și că nu există semne de reacție alergică la injecție.
Puteți mânca și bea în mod normal și puteți reveni la activitățile obișnuite imediat după scanare.
Dacă alăptați și vi s-a făcut o injecție, vă sfătuim să nu alăptați timp de 24 de ore.

Când voi afla rezultatul?
Rezultatele vor fi trimise medicului care v-a făcut trimiterea pentru acest test. Acesta va face aranjamentele
necesare pentru a vă transmite rezultatul.

Alte întrebări?
Adresați-vă unui membru al echipei din Departamentul de Imagistică.

Programarea dvs.
Vă rugăm

•

Nu aduceți obiecte de valoare cu dvs.

•

Sunați-ne dacă aveți nevoie de sfaturi

Vă rugam să ne sunați cât mai curând posibil dacă nu puteți respecta această programare - în acest mod altă
persoană poate beneficia de acest interval, iar dumneavoastră veți fi reprogramat.
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