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Болница акредитирана по американски 

стандарди за безбедност на пациентите од 
лекарска грешка и интрахоспитална инфекцијаКОМПЈУТЕРСКИ 

Т О М О Г Р А Ф

Компјутерското снимање претставува 
современа, неинвазивна,  прецизна  
дијагностичка процедура која користи 
јонизирачко зрачење  со што  се добиваат 
детални слики од различни регии на 
човековото тело. Се користи за анализа и 
дијагностика на заболувања на мозокот, 
мускулоскелетниот систем, градна и 
стомачна шуплина со нивните внатрешни 
органи, карлица и нејзините органи, како 
и  анализа и дијагностика на заболувања 
на кардиоваскуларниот систем.

СНИМАЊЕ СО 
КОМПЈУТЕРСКИ
ТОМОГРАФ

КОМПЈУТЕРСКИ 
Т О М О Г Р А Ф
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ШТО ДА ОЧЕКУВАТЕ : 

• медицинска сестра Ви поставува 
венска линија

• РТГ технолог Ве поставува на 
апаратот во потребната лежечка 
положба и Ве приклучува на авто-
матски инјектор преку кој добивате 
јодно контрастно средство кое тече 
за времетраењето на прегледот

• во тек на прегледот може да по-
чувствувате локална болка, лесна 
топлина, слабост, потење, метален 
вкус во устата (како резултат на 
добиеното контрастно средство) но 
тоа брзо минува

• во текот на прегледот ќе ви биде 
кажано да го задржите воздухот и 
да не дишете на кратко

• целата процедура (подготовка за 
преглед и снимањето) трае 10 до 20 мин

• доколку пријавите дека имате 
алергија на храна, лекови или јод-
но контрастно средство, ќе добие-
те соодветна премедикација или 
ќе биде побарано од Вас да напра-
вите алерго тест на контрастното 
средство

• при снимање на срцевите крвни са-
дови доктор - кардиолог ќе Ви даде 
соодветна терапија  за смирување 
на срцевата работа

• по направениот преглед доктор 
радиолог ги обработува подато-
ците од снимената регија, прегле-
дот го добивате на ЦД и писмен 
резултат во договорен термин од 
страна на радиолог                                                                                    

ВО ТЕК НА ПРЕГЛЕД: 

Од добиеното контрастно 
средство може да се јават 
реакции на преосетливост 
со различна манифестација 
и различен интензитет и тоа: 
болка во градите, аритмија, 
забрзана или забавена срце-
ва работа, кивање, кашлање, 
отеж-нато дишење, едем на 
ларингс, гадење, повраќање, 
отежнато голтање, осип, че-
шање, црвенило, анафилакса.

Забелешка: 
Ризикот за појава на претходно 
опишаните промени е поголем, 
кај пациенти со веќе постоечка 
алергија на јодни контрастни 
средства и истите добиваат 
посебен третман со соодветна 
премедикација, или се упату-
ваат на друга дијагностичка 
метода.

Алтернативи: 
Доколку од било која причина 
не сме во можност да го извр-
шиме Вашето снимање, може 
да Ви бидат понудени алтерна-
тивни дијагностички процеду-
ри кои ќе бидат дијагностички 
оправдани.

ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТ:                                          

Пред да дојдете на закажаниот 
термин за компјутерско сни-
мање потребно е:

• 3-4 часа пред прегледот да не јадете 
• од внесување на течности е дозво-

лено (вода, чај…)
• бидете удобно и лесно облечени
• оставете ги  сите метални предме-

ти (накит, наочари, мобилни забни 
протези, мобилен телефон итн.)

• не ја прекинувате секојдневната 
терапија

• пријавете клаустрофобија (доколку 
ја имате)

• пријавете  алергии (особено на кон-
трастно средство кое се користи за 
овој вид преглед)

• известете го  докторот доколку 
имате заболување на срце, бубре-
зи, астма, шеќерна болест и про-
блеми со штитната жлезда

• носете со себе медицинска доку-
ментација од претходни испитвања

• жените да пријават бременост
• „При преглед на стомачните орга-

ни доколку има потреба 1 час пред 
прегледот ќе добиете контрастно 
средство  кое треба бавно да се испие“.                                                                          

БОЛНИЦА ОТВОРЕНA СО СРЦЕ  
Тел:+389 2 3091500,  3091484 
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Република Македонија
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