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SPC NH_RDG 01
Seznam vyšetření na RDG Verze: 01

Zpracoval: MUDr. Vlastimil Prokop Účinnost dne: 1. 7. 2014
Schválil: MUDr. Michal Průša

Zobrazovací vyšetření na RDG

Zobrazovací metody 
včetně vyšetření 
zajišťovaných 
extramurálně

Dostupnost vyšetření
Dostupnost 

výsledku vyšetření
Pokyny pro pacienta

Skiaskopie

M NH_RDG 01 
Skiaskopie.doc

Objednání na tel.:        311 542 645
655
665

Platí pro všechna níže uvedená 
vyšetření.
STATIM vyšetření vždy domlouvá 
indikující lékař s radiologem, tak se 
stanoví časový horizont pro 
vyšetření.

Pro hospitalizované pacienty 
odesílání elektronicky do 24 
hod.

Pro ambulantní pacienty 
výsledek odesílán poštou do 
24 hod.

Premedikace
u i.v. kontrastních vyšetření při závažné 
alergologické anamnéze (rozhodne 
odesílající lékař): Prednison 20mg po 6ti 
hod ve třech dávkách (1, 7, 13 hod před 
aplikací k.l.).
Odesílající lékař popř. zajistí i ARO 
odborný dohled.

M NH_RDG 02 
Intravenosní aplikace jodových kontrastních látek.doc

Mikční cystografie

M NH_RDG 03 Mikční 
cystouretrogreafie.doc

Objednací doba do 14 dnů. Pacient přichází vymočen.

Vylučovací urografie

M NH_RDG 04 
Vylučovací urografie.doc

Objednací doba do 14 dnů.
Pacient od půlnoci lační, je hydratován,
s vyprázdněným tračníkem, nutná 
alergolog. anamnesa.

Kontr. vyšetření jícnu

M NH_RDG 05 
Kontrastní vyšetření jícnu.doc

Objednací doba do 14 dnů. Pacient od půlnoci lační.

Kontr. vyšetření žaludku

M NH_RDG 06 
Kontrastní vyšetření žaludku.doc

Objednací doba do 14 dnů. Pacient od půlnoci lační.

Pasáž tenkým střevem

M NH_RDG 07 Pasáž 
tenkým střevem.doc

Objednací doba do 14 dnů Pacient od půlnoci lační.

Fistulografie

M NH_RDG 08 
Fistulografie.doc

Objednací doba do 14 dnů. Bez přípravy.

Flebografie dol. končetin

M NH_RDG 09 
Flebografie DKK.doc

Objednací doba do 14 dnů
Pacient od půlnoci lační, je hydratován, 
nutná alergologická anamnesa.

Skiagrafie

M NH_RDG 10 
Skiagrafie.doc

Bez objednání.

Pro ambulantní pacienty 
výsledek ihned po vyšetření 
v NIS, nebo zaslán poštou.
Pro hospitalizované pacienty 
výsledek elektronicky v den 
vyšetření.

Bez přípravy.
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Zobrazovací metody 
včetně vyšetření 
zajišťovaných 
extramurálně

Dostupnost vyšetření
Dostupnost 

výsledku vyšetření
Pokyny pro pacienta

Sonografie

M NH_RDG 11 
Ultrasonografie.doc

Objednání na tel.:        311 542 645
                                          655
                                          665

.
STATIM vyšetření vždy domlouvá 
indikující lékař s radiologem, tak se 
stanoví časový horizont pro 
vyšetření. 

Pro ambulantní pacienty 
výsledek ihned po vyšetření.
Pro hospitalizované pacienty 
výsledek elektronicky ihned po 
vyšetření.

Břicho Objednací doba do 14 dnů. Pacient od půlnoci lační.

Močové cesty a močový měchýř Objednací doba do 14 dnů

Pacient od půlnoci lační, přichází 
s naplněným m. měchýřem - hodinu 
před vyšetřením vypije min.1,5l 
tekutiny, nemočí.

Štítná žláza Objednací doba do 14 dnů. Bez přípravy.

Žíly dol. končetin Objednací doba do 14 dnů. Bez přípravy.

Mammografie
Objednání na tel. 311 612 162
                            607 502 846
Beroun

Bez přípravy.

Výpočetní tomografie

M NH_RDG 12 
Výpočetní tomografie (CT).doc

Objednání na tel. 311 542 645
                                          655
                                          665
STATIM vyšetření vždy domlouvá 
indikující lékař s radiologem, tak se 
stanoví časový horizont pro 
vyšetření.

Na výsledky pacient nečeká 
(kromě STATIM vyš. z terénu), 
výsledek odesílán elektronicky 
poštou dle typu žádanky a dle 
působnosti žádajícího lékaře. 
STATIM vyšetření je po 
kompletaci potřebné 
dokumentace popsáno 
neodkladně, nejpozději však 
do 2 hodin.

Limit hmotnosti pacienta – Hlava a 
oblast krku max. 200kg
Premedikace u i.v. kontrastních 
vyšetření při závažné alergologické 
anamnéze (rozhodne odesílající lékař): 
Prednison 20mg po 6ti hod ve třech 
dávkách (1, 7, 13 hod před aplikací k.l.).
Odesílající lékař popř. zajistí i ARO 
odborný dohled.
Hospitalizovaní pacienti přicházejí se 
zajištěnou žílou (flexila)! Odpovídá 
odesílající oddělení.

Hlava, oblast krku Objednací doba do 14 dnů. “ Od půlnoci lačnit, premedikace.

Páteř Objednací doba od 14 dnů. “
Bez přípravy, nutná RTG dokumentace 
(na vyš. meziobratl. prostorů jakkoliv 
staré snímky).

Kosti (kyčle, SIK, DKK, atd.) Objednací doba od 14 dnů. “
Bez přípravy, nutná RTG dokumentace 
(snímky max. týden staré!).

Plíce, mediastinum Objednací doba do 14 dnů. “
Od půlnoci lačnit, premedikace. Nutná 
RTG dokumentace (snímky max. týden 
staré!).

Břicho (ledviny, nadledviny, 
pankreas, játra, retroperitoneum, 
atd.)

Objednací doba do 14 dnů. “

Od půlnoci lačnit, premedikace. U 
hospitalizovaných pac. 3 hodiny před 
vyš. popíjet po doušcích 20ml k.l. do ½ 
litru čaje, u ambulantních pac. dáváme 
pít k.l. před vyš. u nás.

Malá pánev Objednací doba do 14 dnů. “

Od půlnoci lačnit, premedikace. Tři 
hodiny před vyš. popíjet po doušcích 
20ml k.l. do ½ litru čaje. Naplněný moč. 
měchýř.

Specializované výkony vč. 
diapeutických metod
(punkce, CHLSE, PRT)

Objednací doba do 1 měsíce.
Výsledek je napsán a odeslán 
v den vyšetření.

Od půlnoci lačnit, dle typu vyš. 
dokumentace pacienta.

Angiografie

Objednání určí lékař FN Plzeň, 
Motol a Homolka
STATIM vyšetření vždy domlouvá 
indikující lékař s radiologem, tak se 
stanoví časový horizont pro 
vyšetření.

Kontaktní telefonní číslo na administrativní část: 311 542 527.

STATIM vyšetření je po kompletaci potřebné dokumentace popsáno neodkladně, nejpozději však do 2 hodin.




