
Badania KT

do celów badawczych

Pytania, które należy sobie zadać:   

1. Czy badanie KT (tomogra!a komputerowa) 
wykonywane jest specjalnie na potrzeby 
badania klinicznego, czy też stanowi ono część 
mojej standardowej opieki medycznej?

2. Gdzie mam się udać w celu wykonania badania 
KT?

3. Ile skanów będziecie chcieli wykonać?

4. Czy muszę jakoś specjalnie się przygotować do 
badania KT?

5. Czy otrzymam środek kontrastujący („kontrast”) 
przed wykonaniem skanu?

6. Jakie kroki podejmiesz, jeśli badanie wykaże 
nieprawidłowości?

7. Czy otrzymam wynik badania KT?

8. Gdzie moje skany będą przechowywane?

9. Jak będzie chroniona moja prywatność?

10.  Co się stanie, jeśli zdecyduję się wycofać swój 
udział w badaniu przed jego zakończeniem?

W niniejszej broszurze znajduj! si" informacje o charakterze 
szkoleniowym; nie nale#y traktowa$ ich jako porad 
medycznych. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub zespo%em 
badawczym zanim podejmiesz jakie& kroki na podstawie 
informacji zawartych w niniejszej broszurze w celu uzyskania 
indywidualnych zalece'.

Częste zabiegi wykonywane 
w badaniach klinicznych: badania KT

Czym jest tomogra%a komputerowa (KT)?
Tomogra!a komputerowa (KT) to rodzaj 
badania, w którym wykorzystuje się 
promieniowanie rentgenowskie do wytworzenia 
obrazów przekrojowych ludzkiego ciała, 
aby zbadać co się dzieje wewnątrz niego. 
W trakcie badania pacjent leży na wąskim 
łóżku platformie, które przesuwa się wewnątrz 
skanera, który ma kształt dużego obwarzanka. 
Skaner KT tworzy wyraźny i szczegółowy obraz 
szkieletu, narządów wewnętrznych, tkanek oraz 
naczyń krwionośnych.

W przypadku 
pytań zadzwoń:
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Czym różni się badanie KT 
wykonywane na potrzeby badania?
Jeśli badanie KT wykonywane jest jako element 
twojej standardowej opieki, służy ono lekarzowi 
do sprawdzenia stanu zdrowia lub postawienia 
diagnozy. Jeśli badanie KT jest jedną z procedur  
badania klinicznego, skan ma pomóc w udzieleniu 
odpowiedzi na pytania badawcze. Badanie KT nie 
odgrywa roli w opiece medycznej nad tobą ani też 
nie służy celom diagnostycznym.

W przeciwieństwie do standardowego badania 
KT, po którym lekarz omówiłby  z tobą wyniki, 
zespół badawczy może nie udostępnić tobie 
wyników badania. Twoje skany mogą zostać 
ocenione zbiorowo z innymi skanami, co oznacza, 
że mogą nie zostać ocenione indywidualnie.

Uczestnictwo w badaniu klinicznym 
wymaga zgody.
 Wprowadzono szereg środków zabezpieczających, 
które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
ochotnikom biorącym udział w badaniu (zwanymi 
również „uczestnikami badania”) oraz zapewnienie 
im traktowania z należnym szacunkiem. Zespół 
badawczy omówi z tobą informacje zawarte w 
Formularzu świadomej zgody. Zespół wytłumaczy 
ci cele badania oraz możliwe zagrożenia oraz 
korzyści wynikające z udziału. Jeśli czegoś nie 
rozumiesz poproś o pomoc. Nikt nie powinien 
wywierać na ciebie presji lub popędzać ciebie. 
Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest zupełnie 
dobrowolne – to twoja decyzja. Niezależnie od 
powodu, zawsze możesz zmienić zdanie o swoim 
udziale w badaniu.

Jak mam się przygotować do 
badania KT?
Porozmawiaj z zespołem badawczym, który 
powinien wyjaśnić ci jak przygotować się do 
badania KT. Jeśli badanie KT jest elementem 
badania klinicznego, wówczas mogą być 
wymagane dodatkowe czynności. Zespół 
badawczy omówi z tobą te informacje. Rozmowa 
powinna pomóc ci zrozumieć czego możesz 
oczekiwać przed, w trakcie oraz po badaniu KT. 

Z jakim ryzykiem wiąże się 
wykonanie badania KT?
Skanowanie metodą obrazowania KT uważane 
jest za dość bezpieczne i stosunkowo bezbolesne 
badanie. Skanowanie KT wytwarza niski 
poziom promieniowania, które jest na tyle 
niewielkie, że ryzyko związane z narażeniem 
na promieniowanie jest znikome. Szczególne 
zagrożenia zostały przedstawione bardziej 
szczegółowo w Formularzu świadomej zgody. 
Musisz znać te zagrożenia oraz to w jakim 
stopniu związane one są z badaniem KT oraz 
w szerszym aspekcie z badaniem.

To ty decydujesz o swoim udziale w badaniu klinicznym.  
Uzyskaj niezbędne informacje. Zadawaj pytania. Oczekuj 
odpowiedzi na zadane pytania.


