INFORMACIJA PACIENTUI PRIEŠ RADIOLOGINĮ
TYRIMĄ
Jums bus atliekamas radiologinis tyrimas.
Mūsų skyriuje atliekami dviejų rūšių rentgeno tyrimai: rentgenografiniai ir
rengenoskopiniai.
Rentgenografinio tyrimo metu organo, kuris tiriamas (pavyzdžiui, plaučių),
vaizdas užfiksuojamas rentgeno filme.Taip gaunama rentgeno nuotrauka, iš kurios
gydytojas radiologas nustato diagnozę.
Rentgenoskopinio tyrimo metu tiriamojo organo (pavyzdžiui, žarnyno)
vaizdas stebimas specialiame ekrane.Atliekant viškinimo trakto ir kai kuriuos
specialius tyrimus, taikomas kontrastavimas: duodama išgerti arba
įvedama į storąją žarną kontrasto (bario sulfato suspensijos), kartais gali būti
naudojamas vandeninis jodo tirpalas.
Atliekant tyrimus, Jūs peršviečiamas rentgeno spinduliais.Medicinos
diagnostikos aparatais gauta apšvitos dozė tokia maža, kad dėl jos Jūs jokiu būdu
negalite susirgti spinduline liga ar nudegti odos.Todėl jokių pašalinių efektų dėl
tyrimo negali būti.
Jeigu atliekamas ne vienas, o keli tyrimai, pacientas gauna didesnę apšvitos
dozę.Tačiau net ir tada ši dozė labai dažnai yra mažesnė už tą, kurią žmogus gauna
iš gamtinio fono per metus.Jei ankščiau buvo darytas ne vienas rentgeno tyrimas,
gydytojui nusprendus, kad tokių tyrimų dar reikia, jie gali būti atliekami.Jūs
privalote informuoti gydytoją apie anksčiau atliktus panašius rentgeno tyrimus
(kada ir kokioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje).
Vaikai rentgeno spinduliuotei yra dvigubai jautresni nei vidutinio amžiaus
žmonės.Todėl mes ypač stengiamės, kad vaikai gautų kuo mažesnes dozes.
Pagyvenę žmonės rentgeno spinduliuotei daug mažiau jautrūs nei vidutinio
amžiaus.
Jeigu Jūs esate 15-50 metų moteris ir negalite atmesti galimybės, kad esate
nėščia, dar prieš tyrimą apie tai privalote pasakyti gydytojui.
Jūs turite teisę atsisakyti rentgeno tyrimų.Tačiau tuomet turite pagalvoti apie
pavojų, kuris atsiranda del to, jog kitais būdais nustatant diagnozę, ji gali būti
neteisinga arba pavėluota.Yra susirgimų, kuriuos nustatyti galima tik rentgeno
tyrimais.Paklauskite apie tai gydytojo.
Jeigu tyrimui reikės iš anksto pasiruošti, apie tai jums praneš gydytojas.Tuomet
Jūs privalėsite vykdyti visas jo rekomendacijas.Po tyrimo turite laukti prie
rentgeno kabineto tol, kol kas nors iš personalo pasakys, kad tyrimas baigtas.
Mes stengiamės kad Jūs gautumėte kuo mažesnę apšvitos dozę, nors jos ir taip
yra mažos. Jeigu Jūs kas nors neramina, galite apie tai paklausti bet kurio tyrimą
atliekančio medicinos darbuotojo ir gausite visą rūpinamą informaciją

