
Tomografia Komputerowa (TK) 
Co każdy pacjent powinien wiedzieć przed badaniem 

 
Tomografia Komputerowa służy do uzyskania dokładnych obrazów wnętrza ciała dziecka przy 

użyciu promieni Rentgena. W każdym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza (Dzieci do lat 
16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka, gdzie badanie musi być 
odnotowane w celu monitorowania ilości wykonywanych szkodliwych badań z użyciem 
promieniowania jonizującego. 
 
Sposób przeprowadzenia badania: 
 

Dziecko jest badane samo lub pod opieką rodzica (opiekuna prawnego). Dziecko układane 
jest w pozycji leżącej na stole  TK, w trakcie badania stół się porusza, przejeżdżając wraz z dzieckiem 
przez aparat TK. Badanie TK nie boli i  trwa krótko – kilka minut. Nie można się poruszać w trakcie 
badania (ruch powoduje zamazanie obrazów). Małe dzieci (do 3 lat, gdy to konieczne)  badane są w 
znieczuleniu ogólnym, pod opieką anestezjologa. Gdy konieczne jest podanie kontrastu dożylnie, 
przed badaniem pielęgniarka zakłada wenflon do żyły na rączce lub nóżce, co wiąże się z ukłuciem  
jak przy ugryzieniu przez komara – (prosimy rodziców o wytłumaczenie dzieciom  konieczności 
ukłucia przed badaniem).  Do badań brzucha i miednicy starsze dzieci piją przed badaniem kontrast. 
Kobiety  pozostające z dzieckiem w trakcie badania nie mogą być w ciąży. W trakcie badania przez 
głośnik mogą być podawane komendy (np. oddychać – nie oddychać),  zapalają się światełka (diody) i 
aparat nieco hałasuje). 
 
 
Przygotowanie do badania TK 

Badanie bez podania kontrastu nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. (TK zatok 
nosowych, kręgosłupa, kości skroniowych, HRCT płuc, niekiedy TK głowy i kości). 
Gdy konieczne jest podanie kontrastu, dziecko musi być na czczo (4 godziny bez żadnego jedzenia i 2 
godziny bez picia, trzeba normalnie podać dziecku stałe leki, jeżeli je zażywa). Przy podaniu 
kontrastu konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy dla oceny pracy nerek. 
Wynik powinien być aktualny (3 miesiące) i mieścić się w granicach normy. 
 
Należy zabrać ze sobą wyniki badań poprzednich TK, MR, RTG, USG  i wypisy  ze szpitala. 
 

Do badania dziecko należy ubrać w wygodną odzież bez metalowych dodatków. Nie trzeba 
dziecka rozbierać, ale należy zdjąć spinki i kolczyki, biżuterię, okulary, aparat słuchowy). Można 
zabrać ulubioną zabawkę. 
 

Rodzic (opiekun prawny) musi osobiście podpisać zgodę na badania (i Ew. podanie 
kontrastu), zapoznając się wcześniej z informacją i możliwymi powikłaniami oraz wskazać osobę 
upoważnioną do odbioru wyniku. 
 
Informacje, które należy zgłosić w pracowni TK przed badaniem: 
 

Alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki 
kontrastowe; astma oskrzelowa; leki stosowane przewlekle; nadczynność tarczycy; choroby nerek. 
 

W stanach zagrożenia życia badanie TK może być przeprowadzone u każdego dziecka. 
Istnieją natomiast względne i bezwzględne przeciwwskazania do stosowania jodowych środków 
cieniujących (wszystkie kontrasty stosowane w badaniach z użyciem promieni rentgena podawane 
dożylnie zawierają jod).  
 



Przeciwwskazaniem do TK  jest ciąża. Jeżeli dziewczynka może być w ciąży,  u dziewczynek 
miesiączkujących TK powinno być wykonywane jedynie w pierwszych 10 dniach cyklu lub po 
wykluczeniu ciąży testem ciążowym (nie dotyczy to stanów zagrożenia życia). 
 
Bezwzględne przeciwwskazania do stosowania jodowych środków kontrastowych:  

 nadczynność tarczycy, wole guzkowe  

 choroba Graves-Basedowa, nawet jeżeli poziomy hormonów tarczycy są w normie 
 nie należy wykonywać badań scyntygraficzny tarczycy przez  dwa miesiące po badaniu z 

donaczyniowym użyciem kontrastu jodowego, 
 

Względne przeciwwskazania do stosowania jodowych środków kontrastowych: 

 podejrzenie ostrego krwotoku wewnątrzczaszkowego 

 paraproteinemie 
 szpiczak mnogi 

 ciężkie uszkodzenie wątroby i nerek 
 

W przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na kontrast, należy rozważyć możliwość 
wykonania innych badań: USG lub rezonansu zamiast TK lub przygotować pacjenta (najczęściej w 
szpitalu).  
 
MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU  
 

Czasami mogą pojawić się powikłania po podaniu środka kontrastowego. 
Objawy wczesne zazwyczaj pojawiają się jeszcze w trakcie badania lub w ciągu godziny od podania 
dożylnie kontrastu, są to: zaczerwienienie, obrzęk skóry, wysypka, nudności, wymioty, zawroty głowy, 
nagłe osłabienie. Jeśli się pojawią, powinny być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi. Skrajnie rzadko 
może dojść do wstrząsu a nawet zgonu (3: 100 000 przypadków) 
( Źródło: Cochran ST, Bomyea K, Sayre JW.: Trends in adverse events after i.v. administration of contrast media. AJR Am 
J Roentgenol. 2001 Jun;176(6):1385-8.) 
 

Objawy późne, pojawiają się po godzinie do tygodnia od podania kontrastu. Zwykle są to objawy 
skórne lub grypopodobne z gorączką, bólami stawowymi  i dreszczami. Konieczne jest wtedy 
zgłoszenie dziecka do pediatry z wynikiem badania TK, w którym jest informacja jaki i ile kontrastu 
zostało podane dożylnie. 
 

Po tygodniu lub nieco później mogą pojawić się objawy niepożądane ze strony tarczycy. Mogą 
to być zarówno objawy o charakterze nadczynności tarczycy jak i (rzadziej) niedoczynności. Pacjenci 
z jawną nadczynnością tarczycy powinni zostać przygotowani do dożylnego podania środka 
kontrastowego zawierającego jod przez endokrynologa. 
Z opóźnieniem może pojawić się również uszkodzenie funkcji nerek. 
 
Odbiór wyniku: 
 

Jeżeli dziecko jest kierowane z oddziału lub poradni GCZDz wynik  jest przekazywany 
lekarzowi. W innych przypadkach odbierany jest w Rejestracji ZDO i RZ przez  wskazaną wcześniej 
osobę upoważnioną, w formie opisu i płyty CD. 

 
Ocena zebranych danych wraz z ewentualnym wykonaniem rekonstrukcji przez lekarza 

radiologa wymaga zwykle 30 - 60 minut. Czas ten może się wydłużyć jeśli konieczne jest porównanie 
z badaniami poprzednimi lub jeśli wykonywane jest badanie typu angio-TK gdzie wykonywane są 
szczególnie pracochłonne, liczne rekonstrukcje różnych typów. 
 

Po opracowaniu badania przez lekarza radiologa, wynik przepisywany jest przez sekretarkę 



medyczną  a następnie nagrywana jest płyta CD zawierająca obrazy uzyskane w jego trakcie. Całość 
procesu trwa około 2 - 3 godzin. Jeśli więc chcecie Państwo odebrać wynik po badaniu, zarezerwujcie 
sobie odpowiednią ilość czasu. Wynik można odebrać również w innym dniu, w godzinach pracy 
rejestracji TK.   
 
Najważniejsze badania TK wykonywane w naszej pracowni:  

 TK głowy 

 TK klatki piersiowej i śródpiersia 

 TK jamy brzusznej i /lub TK miednicy małej 
 TK piramid kości skroniowych  

 TK zatok obocznych nosa  

 TK kręgosłupa 

 TK kości i stawów 

 HRCT klatki piersiowej 

 Angio-TK naczyń 
 Angio-TK serca i tętnic wieńcowych 

 
 
 
 


