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ŽÁDANKA NA CT VYŠETŘENÍ 

 

Telefon pro objednání CT vyšetření: + 420 222 999 000 

Datum objednání:                                               Hodina:                   

 

Vyplní odesílající lékař: 

 

Příjmení a jméno pacienta: 

 

 

Alergie: 

Rodné číslo: 

 
Projevy alergie: 

Adresa: 

 

 

DM: 

 

ANO □     NE □ 

Kontaktní telefon: 

 

Pojišťovna: Základní dg.: Kód dg.: Těhotenství:   

  

ANO □      NE □ 

Výška: 

 
Váha: 

 

 

Imobilita:              
 

ANO □      NE □ 

Odesílající lékař: 

 

 

Odesílající zdravotnické zařízení: 

 

 

 

Kontaktní telefon: 

 

 

IČZ odesílajícího: 

 

Požadovaný typ vyšetření:                                                       Spěchá:   ANO □       NE □ 

Orgán či oblast, která má být vyšetřena: 
 

 

Sdělení pro lékaře: 

 

Mike
Textový rámeček
     Vyplněnou žádanku odešlete na:  zadanky@ptc.cz a obratem Vám sdělíme termín vyšetření.                 Originál s razítkem a podpisem lékaře donese klient s sebou na vyšetření.
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Očekávaný přínos vyšetření: 

 

Výsledky předchozích CT, MR, RTG vyšetření:  

 

 

 

K vyšetření je vhodné zajistit předchozí obrazovou dokumentaci, výsledky je možné 

zaslat přes PACS nebo na CD. 

 

Kontraindikace vyšetření: 

 
Absolutní kontraindikace podání kontrastní látky: 
Potvrzená předchozí alergická reakce na jodovou kontrastní látku 
 
Relativní kontraindikace podání kontrastní látky:  
Předchozí reakce na kontrastní látku 
Polyvaletní alergie 
Renální insuficience 
Těhotné a kojící ženy 
Užívání Metforminu 
Nemoci štítné žlázy (hyperthyreotoxikóza), mnohočetný myelom, feochromocytom 
 
Relativní  kontraindikace provedení CT vyšetření: 
Těhotenství 
 

Odesílající indikující lékař je zodpovědný za řádné vyplnění žádanky a poučení pacienta 

dle následujících pokynů: 

 

 Pacient se dostaví cca. 15 minut před časem vyšetření. Obvyklá doba vyšetření je 
cca. 10-15 minut. Je nutné, aby pacient spolupracoval a dovedl setrvat 
v naprostém klidu. 

celkové anestezie. 
 

Razítko, jmenovka a podpis lékaře:                                                   Datum: 

 

 Před vyšetřením nejíst 4 hodiny. Pít můžete malé množství neperlivé vody.
 Vyšetření dětí dle schopnosti spolupracovat, možné od cca. 4 let věku, možnost 
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