Badanie rtg. - CUM
- Pisemna informacja dla pacjenta opracowana na podstawie radiologicznych procedur roboczych
Podanie kontrastu do pęcherza moczowego przez cewnik wprowadzony przez cewkę moczową,
zdjęcia wykonuje się przy wypełnionym pęcherzu i w trakcie mikcji.
1/ ochrona radiologiczna pacjenta :
- wykonanie zdj. rtg. z użyciem promieniowania jonizującego, obciążone jest ryzykiem
zdrowotnym.
- osłona gonad, o ile nie przesłoni to pola badania,
2/ zdjęcia wykonywane są w pozycji leżącej, w zależności od celu badania zawartego w
skierowaniu,
- odsłonięte pole badania.
3/ w badaniu mogą uczestniczyć rodzice, opiekunowie lub inne wyznaczone i poinstruowane o
zagrożeniach osoby, pomagają uspokoić i utrzymać dziecko w nieruchomej pozycji w czasie
badania.
4/ wymaga wcześniejszego przygotowania,
- Należy wziąć ze sobą Książeczkę Zdrowia Dziecka.
Skierowanie pacjenta na określone badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wynika z uzasadnionego
przekonania lekarza lub innej osoby upoważnionej do kierowania na takie badania, że jego wynik dostarczy informacji, które
przyczynią się do prawidłowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postępów leczenia oraz , że korzyści z
tego tytułu przewyższa możliwe ujemne następstwa dla zdrowia, które mogą być związane z narażeniem na promieniowanie
jonizujące.
(Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe Art. 33a. Ust.4)

Przygotowanie do badania CUM
- Pacjent ambulatoryjny przynosi aktualny, ujemny wynik posiewu moczu.
1/ wynik posiewu moczu ważny 7 dni, w dniu badania maksymalnie 6 dni,
- badanie wykonywane w poniedziałek - mocz na posiew oddajemy w środę,
- badanie wykonywane w środę – mocz na posiew oddajemy w piątek,
2/ W dniu poprzedzającym badanie. wykonać ogólne badanie moczu, przyjmowane posiłki
powinny być lekkostrawne, tzn. nie spożywać surowych owoców, warzyw, słodyczy, potraw
wzdymających, nie pić soków i napojów gazowanych.
3/ W dniu badania rano: - higiena intymna, zjedzenie lekkiego niewielkiego, płynnego posiłku,
picie płynów niegazowanych i niesłodzonych.
4/ Bezpośrednio przed badaniem:
- opróżnienie pęcherza moczowego;
- poinformować technika o ewentualnych trudnościach podczas poprzedniego badania.
5/ Do badania należy zabrać ze sobą: dokumentację medyczną dotyczącą wcześniej
wykonywanych badań - obrazowych/zdjęć RTG,
- USG jamy brzusznej,
- w przypadku małych dzieci, dodatkowo koszulkę (bez zapięć metalowych, pieluszkę, skarpetki,
smoczek, napój, ew. ulubioną zabawkę).
O ile zostaną zalecone leki - stosować wg wskazań lekarza kierującego

