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Skierowania, informacje, zgody, wniosek udost?pnienie dokumentacji medycznej
[1]
Poni?ej formularze skierowa?, zgody oraz informacje dotycz?ce, niektórych bada? wykonywanych w ?CO:
Za??cznik:

PET/CT - skierowania [2]

Scyntygrafia - skierowanie [3]
Przygotowanie do badania PET CT [4]
Informacja przed badaniem limfoscyntygrafii [5]
Kryteria kwalifikacji do bada? PET/CT [6]
Informacja dla pacjenta - biopsja gruboig?owa [7]
Informacja dla pacjenta - biopsja gruboig?owa - skryning [8]
Informacja dla pacjenta - Tomografia Komputerowa [9]
Informacja dla pacjenta - Rezonans Magnetyczny [10]
Skierowania do Pracowni Tomografii Komputerowej [11]
Skierowania do Pracowni Rezonansu Magnetycznego [12]
Skierowania do Pracowni RTG [13]
Skierowania do Pracowni Mammografii [14]
Ankieta dla kobiet obj?tych programem wczesnego wykrywania raka piersi [15]
Skierowanie do Pracowni USG [16]
Skierowanie na biobsj? cienkoig?ow? [17]
Skierowanie do Poradni Chirurgicznej (Skryning) [18]
Skierowania na biopsj? gruboig?ow? [19]
Zgoda pacjenta na badanie TK [20]
Zgoda pacjenta na badanie MR [21]
Zgoda pacjenta na badanie RTG z kontrastem [22]
Zgoda pacjenta na badanie RTG urografia [23]
Zgoda pacjenta na biopsj? mammotomiczn? [24]
Zgoda pacjenta na lokalizacj? zmiany, za?o?enie haczyka [25]
Zgoda pacjenta na przeprowadzenie leczenia napromieniowaniem z powodu raka piersi [26]
Zgoda pacjenta na leczenie wstrzykni?ciem etanolu [27]
Zgoda pacjenta na gastroskopi? [28]
Zgoda pacjenta na kolonoskopi? [29]
Zgoda pacjenta na ECPW [30]
Zgoda na wykonanie badania molekularnego [31]
Zlecanie bada?. Warunki pobrania i transportu materia?u do bada? laboratoryjnych [32]
Zlecanie bada?. Warunki pobrania i transportu materia?u do bada? mikrobiologicznych [33]
Wniosek o udost?pnienie dokumentacji medycznej [34]
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Zgoda na autologiczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych [35]
Zgoda na mobilizacj?, aferez?, preparatyk?, przechowywanie komórek krwiotwórczych [36]
Zgodna na pobranie szpiku do autotransplantacji na sali operacyjnej [37]
Dla pacjenta
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