
 

 

Krovni dokument: Vprasalnik Pripravil: M. Muzek 
VPR_MR_Fontana_ver1 Odobril: T. Štefanec 

 
1/3 

Zaupnost: Občutljivi osebni podatki  

Datum:18.1.2023  

VPRAŠALNIK ZA MR PREISKAVO 

Osebni podatki pacienta 

Ime in priimek:  Datum rojstva:  

Višina:                     cm Teža:                     kg Telefonska številka:  

Kontraindikacije za MRI zaradi kovinskih tujkov 

Ali ste že bili kdaj operirani? DA NE 

Opišite vrsto operacije: Leto operacije: 

 

Ali ste že bili ranjeni s kovinskim predmetom in bi lahko v telesu 
ostal kovinski tujek? 

DA NE 

Opišite poškodbo: 

Nekatere stvari so lahko nevarne, oziroma lahko motijo MR preiskavo, zato VAS prosimo, da 
označite, če imate: 
 

VRSTA TUJKA 

Srčni spodbujevalnik (pace-maker) ali srčni defibrilator DA NE 

 

Ušesni implantat DA NE 

 

Slušni aparat DA NE 

 

Umetna srčna zaklopka DA NE 

 

Kirurške sponke DA NE 

 

Umetni ud - endoproteza DA NE 

 

Vgrajeni kirurški material (vijaki, ploščice, žice …) DA NE 

 

Vgrajeni dozator zdravil DA NE 

 

Umetno zobovje (snemljivo?) - zobni aparat ali vsadek DA NE 

 

Kakršen koli drug implantat - vsadek DA NE 

Prosimo, da nadaljujete z izpolnjevanjem vprašalnika na naslednji strani!  
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Kontraindikacije za kontrastno sredstvo 

Ali ste že imeli alergično reakcijo na kontrastno sredstvo? DA NE 

Opišite: 

 

Ali ste alergični na katero od zdravil? DA NE 

Na katera?  

 

Ali imate kakšno srčno obolenje? DA NE 

 

Ali imate kakšno ledvično obolenje? DA NE 

 

Ali obstaja možnost, da ste noseči? DA NE 

 

Ali imate infekcijsko bolezen (HIV, hepatitis)? DA NE 

Samo pri nekaterih preiskavah s kontrastnim sredstvom 

Seznanjen/a sem z riziki in soglašam z izvedbo preiskave. 
Seznanjen/a sem z aplikacijo in z njo soglašam. 

DA NE 

Dodatne informacije vam bo pred preiskavo podal oziroma razložil radiološki inženir.  

Informacije in vsebina vprašalnika 

Potrjujem, da so navedene informacije najbolj točne, kolikor jih lahko dam. DA 

 

Prebral/a in razumel/a sem vsebino tega vprašalnika. Prav tako sem imel/a možnost 
pridobiti vsa pojasnila, ki se nanašajo na ta vprašanja. 

DA 

Prosimo, da nadaljujete z izpolnjevanjem vprašalnika na naslednji strani!  
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SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen z namero, pogoji in časom izvedbe MR preiskave. 

Vaši podatki v zvezi s to preiskavo se zbirajo, hranijo in posredujejo uradnim službam za potrebe zakonsko 
zahtevanih statistik (ZVISJV-UPB 1, UL RS 50,29.3.2003). 

 

Dovoljujem, da se lahko zdravstvena dokumentacija pošlje 
na moj elektronski naslov, v kolikor jih posebej zahtevam:  

 

 
 
 
 
__________________________________     __________________________ 
Ime in priimek:        Lastnoročni podpis: 
 
_________________________ 
Datum: 
 
 
 
 

Vaše osebne podatke bomo po potrebi posredovali tretjim osebam, vendar le za namene 
posredovanja zdravstvenih storitev in v primerih, ki jih določajo zakonski predpisi. Vaši podatki bodo 
zaupno obdelani in bodo obravnavani v skladu s splošnim predpisom o varstvu podatkov v skladu z 
namenom in predpisov. 

 


