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Mbiemri:  .................................................  Emri:  ................................................................  

Datëlindja: .................................................  Pesha:  ..........................  kg  

 

Informacione për pacientët për tomografinë e kompjuterizuar (CT) 
Shumë e nderuar paciente, shumë i nderuar pacient! 

 

Mjeku juaj trajtues ju ka regjistruar juve në një tomografi të kompjuterizuar (CT). Para se të mund të kryhet 

hulumtimi, ne ju lutemi juve, të lexoni me kujdes të gjitha shpjegimet e mëposhtme dhe t'i përgjigjeni pyetësorit 

në fund.  

Hulumtimi CT  

Tomografia e kompjuterizuar është një procedure diagnostikuese, gjatë së cilës regjionet e trupit që do të 

hulumtohen, rrezatohen nëpërmjet një tufe të përkufizuar rrezesh rëntgen, të cilat rrotullohen mbi trupin. 

Ngarkesa me rreze mbahet gjatë kësaj sa më e ulët që të jetë e mundur. Me përpunimin e mëtejshëm të 

mbështetur nga kompjuteri mund të përgatiten fotografi në të gjitha shtresat. Me qëllim që hulumtimi të 

zhvillohet me forcë domethënëse, mund të jetë e nevojshme që të injektohet një lëndë kontrasti nëpërmjet një 

ene gjaku.  

Kryerja e hulumtimit  

Kohëzgjatje e hulumtimit është maksimumi një gjysmë ore. Gjatë kohëve të veçanta të regjistrimit, të cilat 

zgjatin përkatësisht disa sekonda, shtrati mbi të cilin ju shtriheni lëviz përpara. Qëndroni shtrirë të qetë dhe 

lirshëm. Ju lutemi mos lëvizni, sepse lëvizjet çojnë në një kualitet të keq të fotografive dhe ndikojnë forcën 

domethënëse të hulumtimit. Sipas nevojës ju dëgjoni një komandë frymëmarrjeje. Personeli ynë ju dëgjon dhe 

ju sheh juve në çdo kohë, nëse do të shfaqen probleme, ju mundni thjeshtë të flisni.  

Nëse juve gjatë hulumtimit do t'ju injektohet një lëndë kontrasti, është e rëndësishme, që ju në këtë ditë të pini 

shumë, me qëllim që të përshpejtoni jashtëqitjen e lëndës së kontrastit.   

 

Unë marr në dijeni, se fotografitë e mija në rast nevoje do të vlerësohen në formë konsultuese. 

 Po Jo 

Është e njohur tek ju një alergji nga lënda e kontrastit ose nga jodi?   

Kishit ju ankesa gjatë hulumtimeve më të hershme me lëndë kontrasti?    

p.sh. reaksione të qarkullimit të gjakut, prushërime të lëkurës ose diçka tjetër?    

Nëse po, cilat?............................................................................................... 

Vuani ju nga alergji të tjera ose nga papajtueshmëria ndaj medikamenteve?    

Vuani ju nga një sëmundje veshkash?    

Vuani ju nga diabeti?   

Vuani ju nga një sëmundje e gjëndrës tiroide?    

Vuani ju nga perdja e gjelbër në sy?    

Për gratë:  Mund të ekzistojë një shtatzëni?    

Nëse ju do të keni pyetje, ne ju lutemi, t'i drejtoheni ekipit të radiologjisë.  

 

Unë i kam kuptuar pyetjet dhe u jam përgjigjur atyre me korrektësi.   

 

Data: ...................................................  Nënshkrimi: ............................................................... 

Do të plotësohet nga personeli i specializuar 

Kreatinin: ............................. Clearence: ………..……………. Visum MTRA: …………………………….. 


