
 

 

Ankieta dla Pacjenta skierowanego na MR jamy brzusznej lub/i  stercza-prostaty 

 

Prosimy o udzielenie możliwie  szczegółowych odpowiedzi na poniższe pytania.  

Wypełniona  ankieta,  pomoże lekarzowi radiologowi w zaplanowaniu najbardziej optymalnego protokołu 

badania oraz  w  precyzyjnej ocenie różnicowej obrazu MR. 

Jaki jest powód skierowania Pana/Pani na badanie MR jamy brzusznej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy występują u Pana/Pani bóle brzucha TAK/NIE 

jeśli tak – gdzie są zlokalizowane: 

śródbrzusze TAK/NIE 

prawe podżebrze TAK/NIE 

lewe podżebrze TAK/NIE 

podbrzusze TAK/NIE 

Czy bóle występują: 

- stale TAK/NIE 

 Od jak dawna……………………………………………………………………………………… 

-okresowo TAK/NIE 

 jak często: 1x dziennie, kilka x dziennie, 1x tygodniu, kilka x tygodniu, rzadziej 

- po jedzeniu TAK/NIE 

- na czczo TAK/NIE 

Czy zaobserwował Pan/Pani spadek masy ciała w ostatnim okresie  (ostatnie 6 miesięcy)? TAK/NIE 

Jeśli tak, ile kilogramów……………………………………. 

Czy występują u  Pana/Pani: 

biegunka TAK/NIE  jeśli tak, ile wypróżnień dziennie……………………………………………………………….. 

wymioty TAK/NIE jeśli tak, ile dziennie …………………………………………………………………………………… 

Czy występują u Pana/Pani krwawienia z przewodu pokarmowego TAK/NIE 

Jeśli tak jakie były objawy: krew w stolcu, smoliste stolce,  fusowate wymioty 

Czy występują u Pana/Pani krwawienia z dróg moczowych  TAK/NIE 



 
Jeśli tak, czy zaobserwował Pan/Pani: 

 mocz o zabarwieniu brunatnym TAK/NIE  

żywoczerwonym TAK/NIE 

 Czy dotychczas wykonywano u Pana/Pani badania diagnostyczne jamy brzusznej: 

Kolonoskopię TAK/NIE (jeśli tak, kiedy…………………..) 

Gastroskopię TAK/NIE (jeśli tak, kiedy…………………..) 

USG j brzusznej TAK/NIE (jeśli tak, kiedy…………………..) 

KT j. brzusznej TAK/NIE (jeśli tak, kiedy…………………..) 

MR j. brzusznej TAK/NIE (jeśli tak, kiedy…………………..) 

Laparoskopię  TAK/NIE (jeśli tak, kiedy…………………..) 

Urografia TAK/NIE (jeśli tak, kiedy…………………..) 

Uprzejmie prosimy o dostarczenie płyty i opisu wcześniejszego badania do naszej 

Pracowni Diagnostycznej (dokumenty zostaną zeskanowane, płyta wgrana do systemu). 

Dostarczona dokumentacja zostanie zwrócona bezpośrednio po badaniu. 

 

Czy przebywał Pan/Pani w szpitalu, w okresie ostatnich 6 miesięcy TAK/NIE 

Jaki był powód hospitalizacji …………………………………………………………………………………………………. 

Czy przechodził Pan/Pani kiedykolwiek  operacje jamy brzusznej TAK/NIE 

Jeśli tak, proszę podać rodzaj operacji i podać datę zabiegu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy przebył Pan/Pani uraz j. brzusznej? 

 Jeśli tak, proszę podać datę urazu i jakich narządów dotyczył ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Czy wykonywano u Pana/Pani: 

 biopsję TAK/NIE (jeśli tak, proszę podać datę pobierania biopsji i jaki narząd był badany………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Czy pobierano u Pana/Pani wycinki:  

jeśli tak, proszę podać datę pobierania wycinków i jaki narząd był badany………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prosimy o dostarczenie wyniku  badania histopatologicznego/cytologicznego do naszej 

Pracowni w dniu badania MR (wynik będzie wskanowany do systemu). 



 

Dostarczona dokumentacja zostanie zwrócona bezpośrednio po badaniu. 

 

UWAGA 

Krwiaki oraz procesy gojenia po biopsjach (cienkoigłowych, gruboigłowych, 

mammotomicznych i otwartych biopsjach) mogą fałszować obraz badania MR i 

powodować błędy w interpretacji.  

Badania MR  narządów podlegających biopsji, nie powinny być przeprowadzane w 

okresie krótszym niż 6-8-12 tygodni po biopsji (w zależności od rodzaju zabiegu) 

Uprzejmie prosimy o informowanie pracowników rejestracji o ww zabiegach i dacie 

ich wykonania. 

 

Czy jest Pan/Pani w trakcie leczenia? TAK/NIE 

 Jeśli tak, proszę podać rodzaj terapii oraz od kiedy jest stosowana……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w przeszłości stosowano u Pana/ Pani leczenie onkologiczne TAK/NIE 

 Jeśli tak, proszę podać rodzaj leczenia, czas trwania i datę zakończenia leczenia………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Badanie MR stercza: 

Uprzejmie informujemy, że  bezpośrednio przed wieloparametrycznym badaniem MR 

stercza podana zostanie Buscolizyna dożylnie lub domięśniowo. 

 

 

Data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 


