
PROSZĘ ZAZNACZYĆ W KÓŁKO PRAWIDŁOWĄ 
ODPOWIEDŹ 

 
 
 

WCZEŚNIEJSZE BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM 
Gdzie i kiedy………………………………………………………………….…………………… …..NIE      TAK 
 
WCZEŚNIEJSZE BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
Gdzie i kiedy………………………………………………………………………….………… ……..NIE      TAK 
 
WSZCZEPIONY ROZRUSZNIK SERCA……………………………………………..……………..NIE     TAK 
 
CIAŁA METALICZNE W ORGANIZMIE PACJENTA………………………………   …………… NIE     TAK 
Podać rodzaj i lokalizację a w przypadku protez rodzaj stopu, z którego są wykonane 
 
…………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
PRZEBYTE OPERACJE  
 
Jakie i kiedy…………………………………………………………..………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Założone w trakcie zabiegów metalowe klipsy, szwy, implanty 
 
Lokalizacja………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
 
*Czy jest Pani w CIĄŻY ……………………………………………NIE      TAK     
miesiąc………………….……………………… 
 
CZY OBAWIA SIĘ PAN(I) PRZEBYWANIA W CIASNYCH POMIESZCZENIACH ……  ……NIE     TAK 
 
UCZULENIA NA ŚRODKI CIENIUJĄCE I INNE LEKI ………………………………  ………….NIE     TAK 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CHOROBY PRZEBYTE LUB AKTUALNIE LECZONE  (w szczególności serca, nerek, układu 
limfatycznego, zakaźne) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
WYRAŻAM ZGODĘ NA EWENTUALNE PODANIE ŚRODKA CIENIUJĄCEGO DOŻYLNIE?... NIE   TAK 
 
Środek cieniujący jest podawany dożylnie w trakcie badania w celu wyjaśnienia wątpliwości. Podanie 
środka kontrastowego może wiązać się z wystąpieniem reakcji uczuleniowej.  
. 
 
 
………………………………….                                                        …………………………………………. 
Pieczątka i podpis lekarza kierującego                                                                          Podpis pacjenta lub jego opiekuna prawnego 

 
Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się ze szczegółowym opisem badania i jego celowości, oczekiwanym 
wynikiem oraz ewentualnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w wyniku badania. Świadomie zgadzam 
się na proponowane badanie diagnostyczne. 
 
………………………………….                                                        …………………………………………. 
Pieczątka i podpis lekarza kierującego                                                                          Podpis pacjenta lub jego opiekuna prawnego 
 

 



 

 

 

 

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), wyrażam zgodę na: 

 

1.  Przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Pracowni Rezonansu 

Magnetycznego” Diagnosis” Nowy Sącz z siedzibą w Diagnostyka Obrazowa Bielecki i Guz Spółka 

Jawna, 36-047Niechobrz 976,w celu wykonania oraz rozliczenia świadczenia medycznego. 

• W tym kontakt telefoniczny lub sms w celu informacji o wizycie zgodnie z art.172 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne ( Dz.U.2004 nr 171 poz. 1800). 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

                                                                                                                                                              

……………………... 

         data i podpis pacjenta 

 


